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A JEŠT h\ L A D I C K V M.

Chfé/i jsíe. abych Vém napsal Irefi asf pohádky o fre a Lexovi.

Zde jes. Nezapomínejte však. že byla pohádkou a že jí

zsfane: je v ní pouze úsmv a š/slí. Živoí není fak šídrým.

nepohladí nás jen jasem bezmraných dn . . . Smích Irin, Vaší

malé priíelkyn, zní pro mnohou soííssu. klerá rozklínkává zvoneky

v jejím zpvavém hrdle, je princeznou ve své pohádkové íši, kde

zní jen radosfný zpv . . . Odevzdávám Vám poslední ásf její

frilogie a louím se s ní : chll bych, abysfe ii mli rádi tak

jako já, když sedal jsem nad bílými fvrfkami papíru a vysníval

jsem si její šfsfí, kferé vznášelo se pede mnou po •akési zlaté

pšince a zfrácelo se v mlhách . . .

J. R.





Tetího rána, po útku z pensionátu, když žábám,

jež u ní penocovaly, ukázala, jak používá telegra-

fického vedení k Lexovi, probudila se s radostí a

rychle spchala do školy. To budou sleinky ve

^kole vyvalovat kukadla, až se doví dobrodružné pí-

bhy ty.

Maka, zatvrzelý nepítel Irin v Minerv, byla

všecka bez sebe, když se o pul osmé otevely dvee

a vešla Ira, hrd, s napímenou hlavou a vítzným

úsmvem na rtech, ve svém proslulém šedém sweatru,

který nesmí nikdy chybti pi jejích školních povin-

nostech.

A jak zbledla, dceruška maminina, vida ji. Nu,

to se ví, jak pak ne. Bude zastínna Irou, jen se

podívejte na ostatní koky, kterak ihned vyska-

kují, k té žáb se hrnou, ruce jí tisknou a každá

špoulí pusinku — a jen polibky rozdávat.
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Inu, ženský pronárod: jak se jim nkdo líbí, hned

pokvikují a jen líbat — líbat. Je to nejvtší možný

dkaz pízn, na který se mže takový ptaí mo-

zeek zmoci.

A otázky se stupují v boui, jíž se ani chvaln

známá bóra nevyrovná. Jsou oprávnné obavy, že

se budova Minervy zítí a pohbí v ssutinách na-

djné díví životy, „mízu národa'', jak se nestaí

samy vychvalovati.

Ira ovšem tohle pedem uvážila a proto v nejmen-

ším nezadá klidu, který piln studovala se všemi pí-

znaky v populární „Cest kolem svta za osmdesát

dní" a zkoušela jej ped zrcadlem, uvažujíc pedem

všecky neoekávané okolnosti, které by jej mohly

zvrhnouti. Filleas Fogg je bez odporu zastínn tímto

epigonem s plavými vlasy, zkadeenými na spán-

cích v „udice na srdce".

Jde ku své lavici pevnými, jistými kroky, pedem

odmenými, neodpovídá, akoliv se na ni otázl<y

hrnou tak rychle, že by je vodopád niagarský ne-

stail unášeti.

Její nauená role ponkud nesouhlasí se skute-

ností, když vidí, že ní knihy jsou složeny již

v lavici, je pekvapena, ale ovládajíc se, ptá se le-

dov:
„Kdo okupoval mé místo?"

Maka bojovn ihned letí a staví se rekovn jako

kohout na smetišti.



„Já/'

Ira se na ni dívá hezky s patra a uštipuje:

„Tak se zas ukli!''

Ale Marka se hned tak nedá:

„Ani mne to nenapadne."

„Povídám ti, abys to odnesla, kdes díve sedla.*'

Maka dupe:

„Ne . . ., ne . . . a tisíckrát ne."

Filleas Fogg v sukních zstává nebezpen chlad-

ným.

„Povídám ti ješt jednou po dobrém, zmiz!"

„Oho, ty vetelce."

„Varuji té, chovej se v mezích dobrého tonu."

,,Bodej, ty mne budeš pouovat, jeptiško !"

Na tuhle impertinenci Ira vbec neodpovídá, ale

stupuje jen výzvu:

„Bude to?"

Držitel lavice se na ni zle sápe:

„Nehraj si se mnou, vyškrábu ti oi."

ira pimhuuje víka a nadnáší oboí:

,,Tebe se nejspíš leknu. Tedy nechceš?"

„ekla jsem."

„Dobrá."

Než bys napoítal ti, je Ira v lavici a odstrauje

Mainy knihy a sešity, jen se práší a zatím co

Maka vyhrožuje, že jí pi nejbližší píležitosti vy-

trhá její koketní pejzy, usazuje se klidn a klade

své knihy na místo neohrožené dobyté . .

.



Mladé dámy mají z toho gaudium, tleskají a pro-

volávají „bravo", až tabule v oknech iní.

Ira je spokojena, šlo všecko dle programu a dojem

je nesmazatelný.

Vstává, nakazujíc:

„Žáby, chrate mi místo, kdyby sem zase chtla ta

bezbožnice vtrhnout. A povídám vám, neživte. A si

teba vyhrožuje, že vás poleje vitriolem. Je jí ten

ucvkus podoben. Dlají to sice jen služebné, ale

Maka není vybíravá," dodává štiplav.

Odchází ke stn, vsí na ni sweatr, toho hamiž-

níka, který ji naschvál nechce a nechce opustit a

pak jista svým vítzstvím, nadnáší se k lavici jak

komtesa.

Žáby jsou jako rtu hned u ní.

„Povídej, rychle!"

„Jsme nedokavý."

„Hoíme."

Ira se zdráhá, špulí rtíky, chvíli je napíná a

spouští:

,,Tak to vám bylo, holky "

Zvoní se. Tak, je konec a žáby zvdavostí div

nechytnou.

Latiník, mladý doktor, do nhož jsou všecky po-

bláznny, ujal se slova. Vyzval Iru, aby vstala.

A tu spouští jako stroj, vynalezený Edisonem:
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„Je nesmírn potšen, že nachází Iru na jejím

míst. ^ To se ví, že se Ira ihned otoila k Mace
s výmluvnou nmohrou oí. — Již vera slyšel ve sbo-

rovn, že nemohla v pensionáte odolati kouzlu, kte-

rým na ni psobily školní lavice — Maka dostává

záchvat kašle — aniž postrádati vlídného zachá-

zení sboru professorského a proto se vrátila do Prahy,

Heje to v nitru vychovatel mládeže, když pozo-

rují u sveného stáda podobný enthusiasmus, jemuž

není rovna v djinách ústavu. Dokazuje to nade vší

pochybu, že pilné žaky a premiantky lnou horoucí

duší ku stnám, které v nich probudily dímající

inteligenci."

e je na okamžik perušena tím, že Ira horli\é

kývá, až jí vlásenky poletují jak baboky.

Pak se pokrauje:

,,Jesí jist, že sleny uvítají opt vele svoji koUe-

gyni, na níž nebylo dosud hany a která dlala jen

est svým rodiíím i sboru professor."

Ozvala se rána, jako kdyby nastal konec svta

a zem se srazila s njakým zbloudilým satelliíem,

který se jí vpletl do cesty vesmírem.

Latiník se kárav dívá na Maku a vraští elo.

Maka je rudá, že kdyby ji vidl krocan, dostane

nespoutaný záchvat podráždní, jak uí pírodopis i

zkušenosti.

,,Spadly mi knihy," omlouvá se a sbírá je s tako-
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výru hlukem, že doktorovi nezbývá, než zakroiti

výmluvným a ostrým:

„Psst . . . ticho . .

."

Maka je skropena a ani nedutá.

Edisonv vynález pokrauje:

,,Pan rada, tatíek Irin, byl vera v editeln a

dostalo se mu lichotivého ujištní, že jeho dce
zaslouží, aby byla zpt pijata a její nepítomnost

omluvena nemocí, nebo patila vždy, jak svrchu

eeno, k ozdobám školy. On ze své zkušenosti mže
potvrditi, že mrtvé jazyky, bohužel tak málo mlá-

deží milované a chápané, byly dvojnásobn peliv

pojímány tou, která spchala, aby jich znovu stu-

dovala. Pro'hlašuje milerád, že je z jeho nejmi-

lejších žaek — to podškrtl slovy tak drazn,

že Maka div neomdlela — a pýchou pi konferenci,

ovšem krom jiných, nemén horlivých. Neíká to

protO', aby podnítil její ješitnost, ehož, myslí, je

daleka, ale aby ztrojnásobil její snahu po vdní.

Tím dopovdl a pezkouší ji, nezapomnla-li nieho,

což by ho naplnilo lítostí."

Táže se a Ira odpovídá, jako když biem mrská,

latiník pokyvuje hlavou se spokojeným úsméxem.

Mže si sednouti, je potšen.

Ira se hlásí k slovu, tepotajíc horliv rukou.

Není to sice zpsobné, ale jde-li o nadšení, je vše

dovoleno.

Vlídn se jí ptá:
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„Copak ješt chcete?"

Ira se v lavici kroutí, oima po žábách hází a

pak nachylujíc roztomile hlaxoi ^ oh, ví, jak jí to

sluší — íká hrd:

„Prosím, já umím všecku látku do dnešního dne

probranou."

Žáby jsou v deliriu a Maka koulí oima, drtíc

v zubech:

„Fuj, šplhoun . .

."

Latiník je také pekvapen, ovšem že mile.

A jde to dále.

Ira odpovídá jako eník na tribun, jen se jí

to hrne z úst.

Je to atrakce, jaké kronika školní nepamatuje.

Žáby kií „výborn", „sláva", a kantor se židle

div nevyletí a katedru nerozhází, tak se tese spo-

kojeností.

Ira hrdé usedá s pocitem naprostého vítzství,

otáí se ješt jednou pohrdav k Mace, která si

v duchu kuje plány pomsty, nebo:

,,Té úlisné ještrce to nedaruji, to má jisté . .

."

O desetihodinové pause je Ira obklopena hlu-

ícím ženským národem.
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Gratuluje se jí a vyškytá se dokonce návrii, aby

ji nosily po tíd, jak se to dje oblíbeným lido-

xým eníkíun.

Maka horliy uznává svoji chybu a nabízí se,

záškodnice, že to obstará. Ale Ira jí neví, pro-

kukuje její návrh a skromn jej zamítá, protože

to nestojí za to, aby si s ní, která váží skoro še-

desát kilo, lámaly nžné ruce. S díky se to uznává

a je jí opt gratulováno k nezištnosti a skromnosti,

což obé korunuje díví est.

Protože se nepovedlo, klidí se její nepítel do

kouta, odvolávaje díve své odvolání a vypovídaje

všecky kollegiální svazky. Odtamtud vrhá na ni tak

divoké a žhavé pohledy, že je nejvýše nutno, aby

nkde neucházel plyn: mohlo by se státi, že by

chytil a celá budova by vylítla i s oslavencem do

povtí, k velké lítosti Lexov a velké radosti nepí-

tomných žáky, které beztak posílají „boudu umrt-

vující nadjné duše" do všech horoucích —

A ješt jedné atrakce dokaly se mladé dámy -

V jednu hodinu, když se hrnou ze školy jako

velká voda, stojí nedaleko vrat mladý muž s angli-

ckým vousiskem pod nosem. Drží v ruce dv rír/e:

žlutou a krvav ervenou —
H



Aha, žlutá — žárlivost — rudá — láska, ihned kon-

statují, nebo se vyznají dokonale v mluv barev.

Tof se ví, že hned do sebe šouchaly lokty a po-

chichtávaly se. Pak utvoily na druhé stran ulice

malebný špalír, zvdavy, na kterou to asi eká —
Ira zdržela se ve škole až poslední. Zná pece

ženskou zvdavost, ne, a ví, že dnes na ni bude

Lexa ekat. Jen a se tam holiky nastaví, to budou

tepn vyvalovat kukadla, co dovede krom latiny.

Beztak si myslely, že se vrátila teprve, když rodi-m slavnostn odpísáhla, že se zíká Lexy.

A pak, musí pokati, až kantoi odejdou. Jejich

chvála rozplynula by se jako srríh na slunci, kdyby

ji pistihli pi inu. Není nad opatrnost.

Když vidí, že je povtí isté, pomalouku jde se

schod jako opraxdov}' triumfátor.

V tom za ní bouchly dvee.

Otáí se.

„Ježíši, kam ji všichni rohatí posílali nyní ze

tídy? Latiník!''

Jde kolem ní a Ira pozdravuje lehkým iklonem

hlavy, mrtvé jazyky se zastavují a nad pomyšlení

živ praví:

,",Odcházíte poslední, to je chvályhodné."

Ira se ervená až ke koínkm vlasu a lže jai<f>

když tiskne:

„NemohJa jsem se vynadívati na tu milou, dr.i-

hou místnost, pane doktore."
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Doktor se blažen usmívá a hladí si levou rukou

spokojen bradku.

„Enthusiasmus, jemuž pouze mládí mže dáti vše-

chen nerv své úrodné, nadjné pdy. Lišíte se velmi

od svých kollegyii a upímn eeno, jsem rozrado-

ván."

Nikdo by nevil, že se mže i kantor rozehát,

ale tady je to. Baví se živ s Irou, akoliv je

jako na trní. Pro pána, pújde-li s ní až ped vrata,

má malheur na krku a nesetepe ho za nic na svt.

Lexa je tak blázniv žárlivý, že je to až nepístojné.

Už ví pedem, co se bude díti. Stiskne jí ruku, di-

voch, zaloupne oima až z nho hrza pofií a zeptá

se prudce:

„Pro tohle jsi tedy chtla, abych ti šel naproti?

Pro rozmary nejsem a pro smích tím mén. S Bo-

hem."

A odletí, jakoby ho vystelil.

Ira prosí všecky svaté, aby jí pišli na pomoc,

jinak je zle.

Ale vte svatým. — Možná, že mají také k jedné

obd a ani je nenapadne, aby si takovým zrnkem

hlavu lámali, tím mén ji budou zachraovati. Má-li

lovk neštstí, nezbaví se jej, kdyby rozdal sví-

kovým babkám poslední niklák. Že do té Prahy

jela. Jen vejde na její pdu a staré nehody se jí

chytají.
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Ale kantor vrí své reci jak tibetský mlýnek mod-

litby.

Je amen, nezbývá než oddati se osudu a spolé-

hati na jeho kavalírství.

Plakala by — a hned. Co je jí po professorovi,

když Lexa, její hoch, si bude bhví co o ní mysliti.

Má jít s lovkem, po nmž jí nic není, zatím co by

se tak ráda rozbhla k Lexovi a chytila by ho nej-

radji pede všemi kolem krku a dala by mu tako-

vou hubiku, že by se mu udlaly smyky pre
oima.

Vida, zde stojí. Rozevel úžasem oi, ruka se

nervosn trhla jakoby chtla vylétnouti ke klobouku,

vymrštna myšlenkou, ale zstala klidn na míst,

aniž by bylo patrno, že Iru zná. — Vidla, kterak

svraštil oboí a zprudka zamžikal. Pešla.

Chápe to, ví, že by byl ped dvaty smšným,

ale pece je jí smutno. Kdyby byl na ni alespo

kývl . .

.

Profesor mluví dále, ale Ira neodpovídá.

Podívá se na ni bysteji a tu vidí, že pod jejím

nachýleným elem se jí hrnou s oí slzy jako hrachy,

slzy, které nemže za nic na svt zastaviti.

Vid^, kantor dovede býti také taktním, když na

to pijde.

ukl by se do ela, kdyby nebyl doktorem a vy-

chovatelem mládeže.

,,Ten pán na vás eká?^'

j. Roden: Ira a Lexa. - 2. 1 /



Ira prudce mžiká, dusí slzik\- a povídá tiše:

„Ano/'

Doktor se usmívá.

,,Ale pro jste mi to neekla? — Je to váš snou-

benec?"

Nové „ano", ale nesmlejší —
„Vrátíme se tedy, omluvíme se mu."

Hleme, Irinku, hned je jí radostnji a posko-

ila by si jak potreštné kzle, nebýt toho ... eh . .

.

Páni se pedsta\ují a latiná se omlouvá.

„Slena je ješt dít, neekla mi nieho," usmí\á

se.

Lexa mu pisvduje a bezpodmínen souhlasí

s tím, že je Ira dosud dít. Ira v duchu protestuje

a íká si, že jsou drzí. —
Pak spolu hovoí, jako by jí tu ani nebylo o vše-

lijakých hloupostech.

,,Muži jsou neotesanci," konstatuje Ira. ,,Neote-

saní neotesanci a punktum. Neumí mluviti s dáma-

mi."

Pak jsou ješt tak smlí, že se jí ptají, pro je

zamlklá.

„Hrubiáni. Bodej, bude jim pitakovat k poklo-

nám, kterými se astují o \šecko pry."
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Profesor se porouí.

„Apropos, jméno je mu povdomé. Není pan snou-

benec totožný s mladým jménem autora . .

."

Lexa se uklání se souhlasem.

„Vida, vida. — Gratuluje. — Pak se nediví, že

slena . .

."

Významný úsmv a no\"á poklona a nekonené po-

tásání ruky. — Ira si v duchu peje, aby mezi n
vlétla puma a odlouila je.

Konen.

Rychlý pohled, aby mohla posouditi, jsou-li kom-

parsy, zastupované její tídou, dosud na míst. Nu,

jakpak ne. Pece je zná. Konen je možno vyhro-

titi dramatický úspcl-i. Zvedá tedy hodn vysoko

ruku a podává ji Lexovi k políbení. Ten se dívá

nejdíve na druhou stranu a pak na ni. Rozumí

he.

„Pokej," myslí si dareba se škodolibou radostí

a lišáckým úsmvem kolem úst, který nikdy ne-

vstí Ire nic dobrého, „zkazím ti tvé pohostinské

vystoupení."

Není to sice hezké, ale nemže si pomoci. Dlá
tedy, jako by její ruky nevidl.

Ira se na nho chvíli dívá a pak zvedá ruku

o decimetr výše a ,,povzbuzuje ho pohledem vyzý-

vavým a svdn ábelským", ekl by antifeminista.

Lexa se kouŠ£ do rtii a podává jí nevinné rže.
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Za to je zmen pohledem od hlavy až k paa''

a slyší mrazivé:

„Dkuji."

Chyba lávky, pišla na nepravého. Ptá se jí klidn,

bez nejmenšího rozilení:

,,Cheeš ty rže ...?'*

„Ne."

Rozhlíží se práv tak chladn jako ona a utkvívá

na skupin dvat, stojících ti kroky od nich a jde

zvolna k ní. — Staví se ped hezkou ernovlasou

dívinou, smeká klobouk a ptá se jí:

,,Sleno, &:uím vám nabídnout tyto kvty?"

Oslovená je pek\'apena a neví co íci. Lexa ale

není piveden do rozpaku.

„Promite mi, a neurážejte se sleno. Rozumíteli

žertu, vezmte si je."

V dÍNin se probouzí temperament.

,,Jde-li o žert, je vždycky pi tom. Sem s ržemi."

Tohle všecko musí Ira vidti a pihlížeti k tomu

passivn, nebo její uražená est nedopustí, aby se

snížila a zavolala ho zpt.

Dnešní scénu si takhle nemalovala, jen co je

pravda. Ale neš, nedá se, akoliv je jí do pláe.

Proto, když pichází Lexa, je chladná tak, že by se

za to mramorová socha v parku nemusela stydti.

Ale pece je jí smutno, až je tžko- íci. Toho od

Lexy neekala. Když jsi paliák, budu také taková.
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Jde vedle nho a nenilu\ i. akoliv Lexa nkolikrái

zkoušel zapísti rozhovor.

Tak se na to tšila, že inu pobhne naproti,

hezky z vysoká mu podá ruku k políbení a pak se

do nho zavsí a bude vedle nho hopkovat radost-

nými poskok)'-, v duchu si prozpvujíc: „La-la-la —
to koukáte žáby — '' a te se jí všecko zkazí a jde

smutn jako opravdová jeptiška.

Lexa se na ni po oku chvílemi dívá a je mu jí

také líto.

„Iro."

,,Nech mne."

„Což tak se mluví se nmou?"

„Nezasloužíš jinak, žádné radosti mi nepeješ.*-

„Což tak se mluví se mnou?"

,,Nezasloužíš jinak, žádné radosti mi nepeješ.*"

Lexa vraští elo. — Ira má pravdu, divoch je to.

„Iro, nezlob."

Chce ji vzíti za ruku, ale Ira mu ji vytrhuje.

„Nech mne, rozumíš. Ani vidt t nechci."

Ale Lexa ji vamje:

,,Rozmysli si to, co íkáš."

,,Už je rozmyšleno,"

„Co je rozmyšleno?"

Ira uštipuje po kapkách jako jedu:

„Ani vi-dt t ne-chci."

Lexa tiše odpovídá;
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,,I3obrá."

,,Co ekl? Dobrá? Tedy je niu to \hod. Je dobe,

že si to ekli díve. A vbec ji už nemusí doprovázet.

Zítra ji doprovodí latiník, beztoho ji dávno miluje.

Tak, chtla mu to íci až pozdji, ale je tak lépe,

nebude ho to alespo tolik bolet. Tím jsou hotovi,

porouí se."

Ale Lexa ji chytil za ruku; je tentokráte tak roz-

zloben, že ho Ira takového ješt nepamatuje.

„Vím, co je mojí povÍTiností. Dovedu t až dom."

Ira se vzpouzí:

,,Pjdu sama."

„ekl jsem. Neodvolám nikdy svých slov. Doufám,

že máš tolik taktu, abys nedlala na ulici pedsta-

vení, které nejen že by ve mn urazilo jemný cit,

ale snížilo by t v mých oích. Tím jsme dojednáni.

Bu tak laskavá a poj klidn, budu ti vden."

Jdou dále a nemluví.

Pede dvemi Lexa nm smeká a zadržuje ji.

„Než se rozejdeme, chci t požádati za prominutí.

Nebylo to taktní s tmi kvty, vím to a mrzí mne
to. Jsem trochu prudký a trochu zlomyslný. Jsou to

nepkné \lastnosti, ale kdo je bez chyb?"

Ira na to neodpovídá; je hrdá jako papež, který

je krom toho také neomyslný.

Lexa chvíli eká. Ira triumfuje znovu. Aby do-

kázala, že je' opra\'du všemu konec, zvoní.
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Lexa z\edl hla\u, jako by niii nkdo hodil ruka\ici

a beze slova šel o patro výše . .

.

Sotva je Ira ve s\ém pokojíku, který by niolil

tolik vyprávt, \yprchá\á její hrdinsíxí. Božíku, co

se to na ni sype, pro je tak svéhlavá? Nemohla

mu nyní podat ruku a íci:

,,Já jsem to také tak nemyslela, nezlob se a polib

mne, ty . . . ty . . . muj."

Klesá na židli, klade hla\u na její opradlo a

pláe, tolik pláe, že je to jist tam nahoru k Lexo\i

slyšeti.

Mamika vchází a jde kxapn k ní.

Ira vyskakuje, padá jí do náruí, objímá ji pa-

žemi kolem krku a vzlyká slova mamice nesrozumi-

telná:

,,Mami . . ., mami... on dal mé rUže Mace...

já . . . já . . . se utopííím . .

."

B^
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II.

To se rozumí, hned si to Ira myslela! Maka
pišla do tídy nadut jako pávice, div si krk z obratl

nevylomila. A — fi — na prsou má verejší rže od

Lexy.

Ira nemže za nic na svt pochopiti, jak mohou

být dívky tak necudné, ano ne cudné, a dávati si

za adra kvty, kterých se dotkla mužská ruka. Býti

tídním, hned by se zeptala:

„Odkud máte ty nemravn vyzývavé kvty?"

Ovšem, postižená by se vymlouvala, že si je sama

koupila, ale na to se nesmí nikdy dát. Bodej, bude

vyhazovat peníze, beztak rodii mrzce odpotené, za

podobné zbytenosti. Tak hloupý kantor pece ne-

bude, aby tomu vil. — A nakázala by úsen:
„Hned je hote do kamen. Do školy takové vci

nepatí."

Byla by to podívaná pro bohy, jak by se Maka
ošívala a vzpírala. Ale konec koncv by zaskípla
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dvíka u kamen a mla by po effektu. A Irée b\'

spadl kámen se srdce a v duchu by si poskoila.

Ale protože není možno od tídního oekávati

takové bystrosti, nezbývá jí nic jiného, než zapoíti

ryze diplomatické .tažení.

Jde tedy úlisn k Mace a politicky zaíná:

„Ty jsi dnes hezká !"

Ví, že tím každého adepta ženství získáš. Je to

dobrý a osvdený recept.

Maka není tak hloupá, jak by se snad nkdo
domníval. Kdepak!

Je jedovatá, až bh brání.

„Nediv se, kvty vždycky zvyšují krásu ženy.

Zvlášt tyhle, jsou od tvého miláka."

Ira má na mále, aby nevyletla z kže.

Nestydatost, ne-sty-da-tost — a puntík. Ta nesmí

zstati bez trestu. Jako vymrštna ocelovým perem

vrhá se Mace po prsou a rovnou na rže.

Maka uskakuje jako rtu a plácne ji pes ruku

jen to fií.

„Oho, oho, tak jsme si to spolu nevyjednaly."

„Hned mi ty mže dáš!"

Protiva jí odpovídá Irinými slovy:

„Tebe se nejspíš leknu."

Takhle by to nešlo, diplomatický postup nebyl

dobe zahájen. Nezbývá, než jíti s prosíkem:

„Mako, dej mi je po dobrém."
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Bhví, který zlornysliiík \viiaše! nelidské: ,,I^()í!1sí;í

je sladká". Ml by se vypátrati a všichni, kdož byli

postiženi tímto rením, hanebn podporujícím špatné

vlastnosti lovka, mli by se na nho scsypati a

rozdrtici ho na prášek.

Nyní podléhá téhle špatnosti Maka:
,,Vi'da, pojednou jsi jako máslo. Pro jsi nebyla

takovou vera? To je podezelé, že se tak pes

noc obrátil vítr."

Ira dlá jakoby výzvy ani nepostehla. lovk,
zvlášt mladá dáma, musí vždy psobiti dobrým pí-

kladem.

„Máo, dej mi je, pustím t na své místo, aikoli

jsem si tam vyryla krásné srdce, probodené šípem."

,,Nedám."

V Ire to ve zle, ale pece se ovládá:

„Maruško, bu rozumná, ustoupíš-li, pohostím t
odpoledne u Myšáka."

Ira vil, že je to nerozumn odvážná korupce,

mohla by jí pijít píliš draho, ale jakáž pomoc.

V nejhorším pípad, kdyby vidla, že nestaí svými

financemi, vezme do zajeích a nechá tam Maku,

aby si to zaplatila sama.

Ale Maka je tvrdá jako kararský mramor:

„Nedám."

lovk by pukl zlostí, ale pece se musí tváiti

sladce jako commis voyageur.
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„MaroLiški!, nebu paliatou. Koupím ti za n
velkou kytici rží — považ, jen rudých a k tomu ti

napíši tak ohnivé psaníko od chlapce, že ti je

budou všecky žáby závidt."

,,Nechci."

,,Maruštiko, neblázni a nezahazuj své štstí.

Pustím t tikrát za sebou na naše pedplatné do

Národního."

Maka váhá, vida, není nad diplomaticky tah.

Nepohašteí se a jejich ple zstane netknuta, což

v pípad opaném by bylo nejisto; ob se trýzní

manicurou a stihají si nehty do špiky.

,,Svoluješ, vi, já to vždycky íkám, že se dá

s tebou mluviti."

Je rozhodnuta, dobrá, ale Ira jí to dá písemn.

A nezapomene pipojiti, že je to platné i v tom

pípad, kdyby se hrálo mimo pedplacení, aby o nic

nepišla.

Ira horli\ a nedokav píše jak Maka diktuje,

jen aby už mla Lexovy rže.

Hotovo, výmna usku.ecnna.

Maka opatrn skládá úpis a schovává jej za adra,

která jsou ve všech pípadech skvlým a nedob^inýTn

skladištm.

Ira sklání rty k tžko získanému daru, když ji,

zlomyslnice, zaráží chladným:

„Pokej, nepenáhli se."

Ira se na ni pekvapen dívá a povídá:
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„Qo ješt chceš? Jsme pece \ yrovnáivy."

Ale Maka usykuje:

„Dosud ne. Ad prima: nebudeš pece líbat rže,

které jsem si dnes ráno koupila. Ad secunda: ty,

které mi dal tvj Lexa, vyškemral na mn vera od-

poledne na schzce mj medik. Ad tercia: vyplývá

z toho tedy, že to nejsou už ony a že bys se

zbyten namáhala. Jen co je pravda, byla to ge-

niální myšlenka, chtla jsem t jen poškádliti, a

udlala jsem dobrý obchod. A te jsme si teprve

kvit, dátko ..."

Než bys pivel víka a zase je rozevel, jsou

rže rozškubány a Ira dupe po jejich lístcích, které

pece za nic nemohou, tak divoce, že si ve tíd
pod nimi jist myslí, že je nejmén zemtesení a

konec svta . .

.

28



III.

Pane Lexo,

vera veer, když jsem Vám zaukala tikrát

na strop náš pozdrav na dobrou noc, neod-

povdl jste mi. Nebyl byste tak zlým, kdy-

byste vdl, co mi to dá práce, než seženu

nástroj, kterým to lze docíliti, protože náš

dm stavl njaký nerozumný stavitel, který

neuvažoval, že budou nájemníci míti po-

dobné chut. Ani si Vám neodvažuji jme-

novati nezbytnou souást domácího zaízení,

kterým jediné toho mohu docíliti, tak je pro-

saický. Ale neocenil byste toho, kdybyste

to nevdl. Je to, prosím, smeták. Nesmjte

se, není na tom pranic k smíchu. Nedove-

dete si pedstaviti, jak mi hyzdí mj ele-

gantní pokojík, nebo musí státi stále
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\- kout, a proti tomu maminka i Anna jiro-

teslují, tvrdíce, že tam nepatí. Krom toho

musím každý veer vyskakovati na stl, což

mi nyní nevadí, ale zestárnu-li a ztloustnu-li,

ehož mne bozi chrate...? Zeptejte se mojí

mamiky, dlala-li by to. Tak vidíte. Obt
to je — a veliká. Pochoipíte, že se mne to

nemile dotkla a že musím žádati vysvt-

lení. Vera jsme nemli schzky, akoliv

jsem se tolik tšila. Mám isté svdomí,

vina není na mn. Pro jste nevzkázal, e-
kala jsem celé odj^oiedne. — Nemyslete si,

že Vám píši snad proto, že bych bez VJís

nemohla býti. To byste se zmýlil. Chci, jak

jsem již ekla, znáti píinu Vašeho, mírn
eeno, netaktního chování.

Nelibá Vás

Ira.

,,Tak, hotovo, uvidíme, co na to odpoví." Dalo to

hanebné práce a sumírování, až perliky potu na-

skoily Ire na ele. Je to kíž... kíž... a muení,

tohie milování.

A hned sotva dopsala, letí do kuchyn jako po-

vode.

,, Blázen, uinný blázen," íká mamika.



„Anna, hned s tím lete nahoru k panu Lexovi,

ale hned. Nu tak honem, honem, \ám všecko trvá

vnost . .

."

Ira zatím eká jako na trní a každé chvíle vy-

bíhá ped dvee, podívati se, nepichází-li odpov.
Konen se zvonek rozkiel a psán íko je tu.

Ira se na né xrhá jak ostíž, utíká s ním do ssého

pokojíku a zamyká se. Zacházeti šetrné s dopisy ne-

umí, svatá pra\'da. Obálku roztrhne od shora dolu,

akoliv má na svém psacím stolku hezké rozezá-

vátko. Bodej, bude se zbyten zdržovati.

Tak tohle je tedy korespondence lásky? Vida,

jak je možno snadno a rychle se pouiti. — Velmi

krásné.

Sleno Iro,

sokolská myšlenka je zdravá. Tlocvik nikdy

neškodí. Dokonce se to doporuuje í:m,

kteí mají strach, že by mohli ztloustnouti.

Zdá se, že vaše pamt, jinak dokonalá, jak

by Vám asi mohli profesoi dosvditi, po-

íná dostávati mezery, které by Vašemu uení

mohly býti škodlivé. Jsou lidé, kteí se ídí

^'ermánskou zásadou: pepadni toho, kdo



se ti nelíbí a natlu mu po chuti a pak ki^i

o pomoc a hraj si na obtního beránka.

Neíkám, že se to vztahuje na Vás. Ale na-

padlo mne to práv. Mívám leckdy všetené

nápady. Jak mne snad znáte, myslím, že jsem

dosti dobe spoleensky vychován, abych

vdl, eho V3'žaduje takt. Ale a zpytuji své

svdomí sebe lépe, nevidím nieho, co by

mne nutkalo k tomu, abych Vám dával vy-

svtlení.

Milostivé paní ruku líbá, panu otci se po-

r«uí

jim oddaný Lexa.

A dost, ani o árku více —
A ten dodatek

!

„Milostivé paní ruku líbá, panu otci se porouí

j i m oddaný Lexa."

A o ní ani slvka, jako by jí vbec nebylo na

svt.
To nesmí zstati bez odvety. Vida, chlapeka,

jak se nafukuje. Co si vlastn o ní myslí? Že je

malé dcko, aby ji pouoval? Oho, pokáš si, uvidíš,

že si Ira dovede také dupnouti. A hned, jata roz-

hoením, píše výhružn:

32



\

J

I





Protivo,

nepijdeš-li dnes veer o šesté k Máchovu

pomníku na Petín, je mezi námi navždy

konec. Nepodám ti už ani malíku a nechci

T znáti. Dovedu také trestati, nepe] si to!!!

Ira.

Jen krátce, není nad strunost.

A zas letí do kuchyn jako meteor.

„Anna, rychle, necht všeho a a už jste nahoe

u pana Lexy."

Pos Uzená nemá práv dvakráte chuti a protestuje.

„Nemohu se zdržovati, mám rozpálenou cihliku.

Chci žehliti její blziky. Milostpaní by se zlobila."

Ira se tese nedokavostí, slibuje jí hory doly

a když Anna je stále neoblomnou, nabízí se zou-

fale:

„Proboha, necht toho a bžte už, budu žehlit

za vás."

Aby odvrátila takové nebezpeí, je Anna už ze

dveí: díve jí ovšem musí Ira odpísáhnouti, že

na žehlení ani nesáhne. To tak, pak by se ješt

svezlo na ni, že prádlo spálila.

Odpov je zde obratem.

Ovšem, dalo se spoítati na pti prstech, že bude

1. Roden : Ira a Lexa. — 3. 33



drzá. Co má Ira vlas na hlav, tolikrát jí bude

mrzeti, že si vbec s Lexou nco zaínala.

„Domýšlivec," roziluje se, „nafoukaný domýšli-

vec a krom toho potutelný ert."

Iro,

je vždycky dobe, uznáme-li vas svoji chybu.

A to se patrn u Tebe stalo, když mne zveš

na schzku, o které jsi ješt vera nechtla

ani slyšeti. Ale že jsem dobrý hoch, pijdu.

Polepši se!!! (Práv tak s temi vykiníky

jako Tvé: nepej si to!!!)

Lexa.

Karel Hynek Mácha netušil, že za svj „Máj"

bude odsouzen, aby vn stál ve strnulé póse

na Petínské stráni. A také ne, že bude jednou

sloužiti k tomu, aby si u nho zamilovaní dávali

dostaveníka. Byl by si to pkn rozmyslel, aby

byl zaklet k neinnému dívání na potrhlé cukro-

vání pomatených teštidel a musel poslouchati v ne-

vyerpatelných nuancích, jimiž se zamilovaní pod

ním hrdlikují:

„Miláku, kde mi dáte hubiku?"

A na to cudné, zapýením doprovázené:

,,li poiniiíku basilika lásky, drahouši."



Štjž zde martyrium Máchovo jako varovný vy-

kiník všem básníkm lásky!

Stjž zde a ekni každému: „Vari, nešastníce,

kam se ítíš! V dešti a snhu za trest budeš státi

v parcích, v kámen t promní necitelná ruka a

pekebiá muka prožívati budeš, zatím co u tebe lané

rty touhou se zachví. Zadrž a sejdi s této nešastné

cesty. Tantalova muka nevyrovnají se utrpení tvém.u,

ó zbloudilv !

!"

Ovšem, Ira s Lexou do kategorie peslazených

nepatí. Jakživ je nikdo neslyšel, že by si íkali:

drahouši, cukrouši, zlatouši, klenote. Usuzují oba

zcela správn, že ani jeden ani druhý není zlatnic-

kým nebo cukráským obchodem, aby bylo teba

tchto výraz.

Ira eká.

Sedí s mamikou na lavice proti pomníku, dívajíc

se na básníka, sklánjícího se k šeíku a uchysta-

ného co chvíli psáti, eká nedokav, brzo-li konen
vdechne inspiraci z kamenné kytice a pone v další

práci. A!e monsieur Mácha se nemá k inm; patrn

je mu milejší sníti.

Ire úsmv ozlatil rty a tiše si šeptá:

Oh, sníti . . . sníti , . . Jak je krásné zamysleti se,

ztratiti pevnou pdu pod nohama, nevidti nieho,
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jen vznášeti se kdesi v zai<letých zámcícli, koupají-

cích se v prostoru a plovoucích jak bílá oblaka

kdesi nesmírn vysoko, kde není lidí, ruchu, shonu,

rozkazovati legiím poddaných, které snášejí pro tebe

vše nejkrásnjší, co kdy vytvoily ne ruce lidské,

ale božské, kde obklopují té milující duše, ekající

na jediné zachvní tvých brv, aby vyetly pání

z tvých zralv.

A jak jsou krásné tvé zámky, tvé vzdušné zámky,,

letící nad namodralými vrcholky hvozd, když

je krvavý veer zlatí ervánky. Jak záí jejich

okna, jak hoí a jak se kolébají nad zemí, jak se

jim lidé obdivují, íkajíce: „hle, zas jeden oblak

ulétnuvší jako velký makový kvt do modrého pole

oblohy. .

."

Ira složila ruce do klína, zapomíná, že je na Pe-

tín a íká si:

„Chci snít... chci snít..."

A její slova znjí jako dech jarního vánku, nesou

se k pomníku, vinou se kolem nho jakousi teplou,

svtelnou záí; záí lásky, která se rozbhla zlatými

pšinkami za štstím . .

.

Vždy je teprve dít, ta naše Ira — — — —

Lexa pichází.

Ira dosud sedí zamyšlena, nevdouc, že žije.
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Lexa se ped ní zastaví, podívá se na ni a usmje

se. V této chvíli je Ira tak krásná, že neobsáhlý

pocit štstí zalévá mu dech.

Mamika klade výstražn prst na ústa a uka-

zuje nm na místo vedle sebe. Nmohra se ode-

hrává dále. Lexa se dotazuje oima a mamika mu
odpovídá krátkým zavrtním hlavy, které znamená:

„Necht ji.''

Konen se Ira vrací skutenosti a vidouc Lexu

podává mu ruku a ervená se.

,,Již jsi zde, Lexo?''

A Lexa se jemn táže:

„Kdepak jsi byla, Iro?'"

Ire zatepetal úsmv jako motýl kolem rtu:

„Byla jsem daleko . . . Lexo . . . velice daleko. Za-

toulala jsem se ti. Mla jsem kídla a letla jsem

do neznámých zemí, kde mne pijali s otevenou

náruí a íkali rni princezno . .

."

Nco bílého a krásného peletlo Lexovou tváí.

„A prince jsi nenašla?"

Ira chytá jeho ruku, tiskne ji a íká:

„Našla..."

A zase Lexovo jemné:

„Našla, opravdu?"

Ira se dívá k zemi a lehce vydechuje:

„Byl dobrý a hodný. Mla jsem ho tolik ráda . .
."

Lexa se dívá do modrých tní jejích oí:
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„Se sny spojujeme vždy urité pedstavy osob.

Kdo byl h^m princem?"

Cosi jásavého vylétlo z Iriných rtu, jásavého,

zvonícího istým vzduchem, svžího, radostného a

zpvavého:

,,Lexa ... Ty . . . ty . . . niúj hlupáku . .

."
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IV.

Nikdo by nevil, že je možno, aby si rodiové za-

milovali nastávajícího zet. Je ovšem nkolik dnih
nenapravitelných optimist, kteí vidí všade svtlou

stránku života, kam se podívají. Z tch je zase n-
kolik, kteí by eené faktum horliv zastávali. Ale

zdrcující pevaha obanstva pokládá takový pípad

za vylouena a je po vtšin representována geniál-

ními mozky humorist, kteí svj opelichaný vtip

duchapln svezou po tchánech a tchyních, zapomí-

najíce, že již toto pouhé pojmenování usvduje je

z nevkusu, nebo v dob moderní bylo dávno na-

hrazeno výmluvn3mii táti a mami.

Za Iriny nepítomnosti v pensionáte opanoval

Lexa její místo mazánka tak bezohledn, že je to

až ošklivé.

A jak se s ním piplají a mazlí, nkdy se vru Ire

žárlivostí srdce v tle tetelí.
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Lcxa u nich veeí, nejlepší kousky mu vybírají,

vyptávají se ho co rád jí a Anna lítá sem tam,

aby se mu co nejvíce zavdila.

A ne snad proto, že je to nastávající ze, kdepak,

tím by se konen Ira spokojila a myslela by si,

že až si ji vezme, pestanou ho rozmazlovati, ale

proto, že „staekové*' najednou nalezli syna.

Bhví, kolikrát na modlení dávali, všecky zásoby

cukru vyerpali, chtj íce pivolati nebeského ptáka

s dlouhým zobcem, aby jim ho na okno položil a

tu máš, když se Ira za n poctiv a svdomit pi-

iní, dlají, jako by to snad ani nebylo její zásluhou

a shrnou vavíny sami.

Inu, nevdk svtem vládne.

Jako dnes.

Už se to ani poslouchati nedá.

A kde že Lexa byl, vera ho marn ekali? Ta-

tíek prý mruel jako polární medvd jen proto,

že si neml s kým pohovoiti o politice. Vida, do-

zvídá se to Ira pkné vci. Myslela si, kdož ví co

tatíkovi nechybí a ono to zatím tady chytá.

„Vy dva byste tu politiku vytrhli, kdybyste o ní

nedebatovali," íká si, duše nevážná, neuvažujíc,

že se sama leckdy súastní, strkajíc všade svj

všetený nosík.

Ale zvdavost jejich je bezpíkladná, dotírají stále,

chtjíce vypátrati, pro Lexa veer nepišel. Což

je možnO' íci jim, že v malé rodince Lexov a



Irin byla domácí bouka?'' To pece nejde; a tak

se Lexa vymlouvá, že ho bolela hlava, ale tatíek

se nedá ch^iit. Ten musel, zdá se, mít také pknou
školu, jen co je pravda.

Varovn hrozí na zamilované prstem a šibalským

tonem íká shakespearovské:

„Je cosi shnilého ve stát dánském .

.

."

Ira, diblík nerozumný, radostn poskakuje — že

se jen dala takhle chytit — a tleská rukama:

„Ba ne, už není . .
/'

Mamika zvedá významn oboí a drazn opáí:

,,Už není, tedy bylo...?"

Ira by se hned ukousla neprozetelný jazyk, ale

soudíc, že by se to asi bez bolesti neobešlo, er-

vená se ,,jako ten z rže kve' co roste pod okny

a je ticha jako myška.

A tatíek ji k sob zve:

„Poj sem, co jsi to zas vyvedla, a t za to vy-

tahám za uši."

Ira letí do jeho oteveného náruí, vyskakuje mu
na klín, uchá mu vlasy a vousy, napomínajíc ho:

,,Ale taku, víš, ty nejsi ani trochu diskrétní, ze-

stárneš moc, varuji t, zestárneš...! Mamika ti pak

bude nevrná."

Mamika obrací oi od knihy a napomíná:

„Ale fi, Iro!"

Tatíek ji lehce pleskne pes tvá a shání ji s klína,

protože nemá rád prostoekých dtí.
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Iia je hotova brániti své hnízdo na jeho kole-

nou až clo v}'sílení a proto vyhrožuje z nerozvážné

bujnosti:

,,Tati, nevyhánj mne, bude t to mrzet, že si

sednu na klín Lexovi !"

Mamika hrzou pouští knihu a vyítav se na

ni dívá, tatíek se škaredí jako Zeus a Lexa si hryže

pys!!<y.

Ticho, ticho, ticho!

O je, cos to zas proxedl, tvoreku nerozumný?

Pleskneš a neuvažuješ. Bože, až Lexa odejde, to

zas bude kázání . .

.

Ira, aby zamaskovala situaci, rozvážn povídá:

„ekla jsem zase njakou hloupost? Já se vám di-

vím, že se tomu ješt divíte. Slyšeli jste už

ode mne nco moudrého . .
.?"

Tatíek je ale nesmiitelný a suše konstatuje:

,,To se teprve v tob musí otrkat . .
." a zabouje

na politiku.

Zle, matiko, je zle, zle, zle... ti budou vyvá-

dt ...

Lexa najednou dostává žíze a bží rovnou do

kuchyn, že si vodu sám pinese.

Ira, jak není jinak možno, za ním sedmimílo-

vými skoky.
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v pedsíni mu ovíjí paže kolem krku a ptá se:

„Zlobíš se, jsem nerozumná, vi^"
Tázaný konené mže dát prchod svým citm a

dává se do smíchu jako blázen a Ira ze solidarity

ho následuje. Chichtá se a skáe po jedné noze, ne

jako ádná minervistka, ale jako australský divoch.

Pak piskakuje a zaclání mu dlaní ústa:

,,Nešastníce, ml už, sice si to odneseme oba.

A poj pro tu vodu, nemžeme pece íci, že jsme

pro ni byli bez gardedámy pímo v Káraném."

Potlaují násiln smích, otevírají dvee do ku-

chyn a ejhle, co to?

Zastavují se a naslouchají. Vida . . . vida . .

.

Z jídelny zní basový smích tatíkv a mezzosoprá-

nový mamiin.
Ira tragicky vztahuje ruku a deklamuje jako všt-

kyn:

„Vidíš, tak vyhlížejí v županu. Ale ne, abys se

tím dal oklamat, chlapeku . , . mýlil bys se. Dnes a
si dáš veer peinu pes hlavu, abys nic neslyšel . .

.

Nebo za híchy své pykati budu... A te poj I"

Aby koruna byla dovršena, slyší zachránci morálky,

milení rodiové, z kuchyn pískot a kik, pak bouch-

nutí div se sklenné dvee nerozlétnou a dm ne-

zboí.
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A Irin rozkazující hlas:

„Jedeš odtud, a jsi z kuchyn venku, ale hned.

Co tu máš co dlati?!*'

Hned na to letí ti dva divoši do pokoje a Ira

strká Lexu obma rukama ped sebou jako zloince

pistiženého pi inu, usazuje ho radikálním vzma-

chem na židli, zesláblého smíchem a ukazuje na nho
jako soudce, šastna, že není sama v híchu:

„Tady ho máte, považte si . . . považte si tu drzost,

ten kluk mi vpadne do kuchyn práv v okamžiku,

když Anna žehlí moje . .
." Stydlav se zaráží, er-

vená se, oi klopí a pak rychle špitá mamice cosi

nesmírn choulostivého do ucha a rázn pokrauje:

„Mami, pokárej ho... rychle ho pokárej..."

Tikrát bda, nebo od tohoto nerozvážného inu

Irina stala se jim kuchy zakázaným rayonem. ek-
neš kuchy a opovržliv ohrneš ret. Ale uiníš

to i tehdy, když k ní vede pt metru dlouhá pedsí
a když ji pejdeš teprve desíti malými krky? A
když za každým krokem dáš hubiku? Tedy celkem

deset, nepidáš-li si tak en passant njakou nádav-

kem? A povážíš-li, že rok má ti sta pt a šedesát
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dní, ili že jsi o ti tisíce šest set padesát hubiek

okradena? Aha, aha, už vtíš.

Pak se nemáš holiko na sebe ertit a slibovat

si, že se roztNTtíš, udláš-li ješt jednu takovou

chytros t !

To si Ira do nejdelší smrti nezapomene a vn
si to bude vyítat.

Den zákazu poznamenala si ervenou tužkou v ka-

lendái a denn zkouší dležitou násobilku deseti.

A na míst hubiek nezbývá jí nic jiného, než si

na sucho utíti pusu, nebo ped rodii se líbati

s Lexou nemže, to uzná i nejvtší ignorant do-

brého tonu.

To je njakých milostí, když miloucí pimhouí
oi, aby Ira mohla doprovoditi Lexu na dobrou

noc až ke dveím a dáti mu mezi dvemi hubiku,

krátkou jako elektrické spojení, která darmo jen

chut podráždí.

K tomu ješt podezívá Annu, že nakukuje skulinou

v kuchyni a že psobí jí to plaisir, protože vera

ekla nediplomaticky mamice:

„Milostpaní, Ire to sluší, když se veer louí s pa-

nem Lexou."

Mamika zvedla hlavu od pehlídky prádla — to

je pkný vynález tahle pehlídka, mamika jen hu-

buje, že je Ira na prádlo uinný kat — tedy ma-

mika zvedla hlavu od prádla a jata ženskou zv-

davostí, ptá se:
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„jak to víte, Anna?''

„Ira je jako proutek, když se natahuje na pana , .
.'*

Tak, tady je to. Ira sice nehorázn kýchla, aby

jí. upamatovala, ale bylo již pozd. Také to mohla

doeknouti, te si ješt bude maimika všelicos do-

mýšlet.

Mamika napíímila hlavoi, otoila se vyítav k Ire,

svraštila oboí a ekla:

„Podruhé se nenatahuj, a vy, Anna, ji po-

lejte, kdybyste ji zase vidla, aby se ochladila."

Ira vyskakuje jako rtu, špulí rty a odchází hrd
královským krokem do svého pokoje a theátráln

mezi dvemi usykuje:

„Odcházím . , . Urážeti se nedám . .

."

Ale z opatrnosti se zamyká, nebo osobní názory

matel jsou nevyzpytatelný . .

.

Staví se bojovm ped mamiin portrét a pový-

šen spouští:

,,Jsi nenapravitelný theoretik, nestaím se ti di-

viti, vždycky ti to íkám, ale ty na to pranic nedáš.

Vzpamatuj se a klidn pora. Ono se ti ekne, ne-

natahuj se, ale ekni mi, jak ty bys to udlala, když

je Lexa takový nohá...? Vidíš... vidíš, jsi vepsí

se svojí hezkou theodí...
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Situace se tím nikterak nezlepšila.

Kudy Ira chodí, tudy má šeredný anglický spleen,

akoliv v Praze není proslulé londýnské mlhy.

A kuchyi je jim práv tak nedostupná jako ráj

Adamovi a Ev po známém biblickém híchu.

Ira se sice snaží, pravda, veer jak veer vyska-

kuje a horlivé ujišuje, že Anna dnes nežehlí, že by

se pkné podkovala, aby se stále otravo\ala xýpary

devného uhlí, i za svdka ji volá, ale všecko

je marno, mamika ji jediným pohledem primra/í,

že si ani protestovati netroufá,

Skoda slov a námah\', je to zbytené plýtvání mla-

distvou energií.

Lexa chodí také ztrápený, je malomluvný, ne-

chutná mu, až je to všem nápadné, obas se po

dveích ohlédne a pak stiskne Ire ruku pod stolem,

že jí to muže srdce utrhnout.

Ira krí rameny, kroutí se, olizuje tešové rty,

ale pomoz si, když to nejde. Její oi výmluvn íkají:

,,Já vím, mlsoute, kde t stevíc tlaí . .

."

Mamika již od nkolika dní pozoruje jejich nmo-
hru, usmívá se tiše pro sebe a chvílemi se na n
nepozorovan zahledí... a zvlášt dnes nechce zmi-

zeti zatrolen podivný úsmv s jejích rt...

Pak, nemohouc se udržeti, dává se do tichého

smíchu, který vyluzuje erve na tváe Iriny a pro-

bouzí LexUv neklid.
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Tatíek se na ni dívá pes brýle a kroutí hlavou,

ímž asi vyjaduje:

„Je to tu u nás pkný blázinec, co se to teštidlo

vrátilo z pensionátu."

Ale mamika, zdá se, nepozoruje nieho a praví,

pohlížejíc na oba svými dobrými, chápavými zraky:

„Nevidíš, že tatíek nemá vody? Dojdi pro ni, a
Anna zbyten nebhá. Máš si peci všímati takových

vcí.''

Jakživa ochotnji Ira nevyskoila jako dnes. A

chytá Lexu za ruku, tahajíc ho od stolu, sází vše

na jednu kartu problematickou žádostí:

„Poj se mnou, Lexo, pomžeš mi. Honem, ne-

vidíš, že tatíek umírá žízní?"

Tatíek na to mlí, nebo: co matka iní, dobe
iní.

Poskoili si, vylétli jako dlová kule, jen dvee
zaprotestovaly výkikem nad nešetrným zacházením.

A z kuchyn se rozléhá Irin jásot:

,,Živio, naši vyhráli . .
."

'

Za chvíli, ne ovšem malou, se vrací, oba njak

udýcháni, jako by bželi marathon. Ire se svezl úes
— bh milý ví pro — a trousí vlásniky. Je er-

vená, nu, lépe o tom nemluvit.

Staví sklenici ped tatíka a ochotn se nabízí:

„Kdybys chtl, pinesu ti každý veer teba plné

vdro . .

."
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Tatíek z opatrnosti skládá brýle a vrtí záporn

hlavou.

Ira už je u nho, vyskakuje mu na klín, stežíc

se, aby neekla nco prostoekého, a zatím, co se

s ním škádlí a kokuje, vyžadujíc na nm závažného

slibu pro píšt, myslí si:

„Tak, dnešek hezky v kalendái peškrtnu ....

Božíku, to jich bylo . . . nepoítaných, ne-po-í-ta-

nych . .

."

Když se veer rozcházeli a Lexa líbal mamice ruku,

ekl jí tiše a vroucn:

„Dkuji, milostivá paní..."

Mamice se cosi zlatého rozsvítilo v oích a ruka

lehce se nesla k Lexovým vlasm.

Pohladila ho . .

.

Ire, když to vidla, rozhopsalo se srdíko a již

vlétla mamce do náruí a pitulila se k ní:

,,Tv moje hodná . . . drahá . . . ty mamineko . .
."

J.Roclen: Ira a Lexa. ~ 4- -19
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Mamika má jednu slabost, nehezkou slabost, o níž

ví a které se nemže zbaviti. A se vzpírá sebe

více, zakoení se da bytosti a je pak marné chtíti ji

zdolati. Když se piblíží její doba, chytí ji to jako

klíšt a nepustí .. . Mamika nkolik dní odolává

s pekrásným sebezapením, ale pak ji seve povr-

ivost a je konec.

Ovšem, že po vzoru dokonalých matek se chrání,

aby to nkdo vyslídil. To tak ješt. Mla by po repu-

taci a pan rada by ml konen také píinu, abv

ji ironisoval.

Nechává si to tedy jen pro sebe a chodí za-

mlklá, etba ji netší, ruce skládá neinn do klína

a dumá.

Ira ji obchází s enichajícím, chytrým nosíkem,

zvdav vyzxídá, ale mamika je nedostupná a ta-

jemná jako sfinx.
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r^oie S.Í rí):'\ íjí p/cJ I.ju :;i::!v.''.:n k detektiv-

nímu tažení a k scénování dramatických moment.

Te sedí v kuchyni na uhelném truhlíku, svém

nejoblíbenjším míst a je pevn odhodlána pijíti

záhad na kloub.

Prst pitiskla hloubav k elu po vzoni Joe Deebsc,

do levého oka si dala sklíko z tatíkových hodinek

a povýšila je svojí královskou mocí na monokl, za-

pálila si cigaretu, která nesmí chybti žádnému de-

tektivu od té doby, co to zavedl pan Conan Doyle

svým Sherlokem Holmesem, a pemýšlí se svrašt-

lým elem, nebo i ono patí k vci.

Anna stojí ped ní s vypoulenýma oima jako deli-

kvent ped soudním tribunálem a Ira poíná vý-

slech:

„Za pn^é: otevte okno, aby mamika neomdlela,

kdyby sem vešla, víte, že naše náhledy na kouení

se rzní."

Oslovená, poslušná jako stroj, iní jí po vli.

Soudní tribunál, shrnutý v Irin osob, pokrauje:

,,Mluvte svdku, abychom mli naprosté jasno

v pípad paní radové. Vysvtlete píznaky, jimž

ve vyšetovací dob podléhala vaše paní; je možno,

že bude nutno líení odložiti do té doby, pokud psy-

chiatrové nepodají svého dobrozdání."

Otáí se k mdným okrasám kuchyn a vážn
praví s významným trestem:
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,,Páni porotci, rate napiati pozornost k tomuto

na výsost zajímavému pípadu."

Anna se nepístojn chechtá do dlaní, což jest

svrchovan neopatrné. V záptí ji zasahuje káravý

pohled presidentv:

„Mluvte I"

,,Poslouchala, bylo to takhle . .

."

S\dek je prei-ušen písným psst a draznou dt-
kou:

„Tribunálu se neoniká a íká se slavný soude,

vezmte si to k srdci."

„Tedy, slavný soude, pozoruji od stedy . .

."

„Tedy již ti dny . .

."

„...od stedy, že milostivá paní chodí nápadn
sklesle a zastihla jsem ji nkolikráte plaící."

„Pláe, hm, to je zajímavé, pokraujte."

„ . . . vidla jsem, že v jejím nitru hárá (svdek

chce mluviti vzletn, aby zapsobil na galerii) . . . hárá

tžký boj. Až vera dopoledne o desáté hodin se

kvapn oblékla a tajn, s patrným rozechvním, opu-

stila domov."

Detektiv, soudní tribunál i president v jedné osob
vyskakuje, zapomínajíc se:

„Ježíšmarjá, a kam šla?"

Vyslýchaná se nedává rušiti tímto extempore a

pokrauje:

„Vrátila se o pl jedné ped píchodem milost-

pána a írí, krajn rozechvna, s iwirudiynii víky
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jako kajícnice. Malátn odkládala šaty a pak bez

hlesu klesla do kesla. Piložila jsem ucho jen tak

mimochodem ke klíové dirce a zaslechla jsem srdce-

A'0ucí vzlyky. Pak jsem to opakovala, zase mimo-

chodem a piložila jsem oko ke klíové dirce a

'vidla jsem svoji paní, kterak má pitisknutý kapes-

ník ke rtm, aby nebylo nieho slyšeti. Z oí ji

tekly proudem slzy. Bylo mi to trochu mnoho a

otevela jsem dvee. Sotva jsem vešla do nich, prudce

se otoila, tesouc se po celém tle a kvapn odešla

do vedlejšího pokoje, kde se zamkla. Na zemi upu-

stila kapesník, po kterém jsem se rozbhla jako

ostíž. Byl vlhký prolitými slzami. Zde jest. Upozor-

uji, že zatím vyschl."

Napiatá pausa. Porotci, t. j. mdné kuchyské

náadí, se lesknou nedokavostí, president naléhá:

„Dále . . . dále . .

."

Svdek žádá:

„Vyschlo mi v krku, prosím o trochu vody."

Tribunál nedbá a naléhá na ostatek.

Vyslýchaná se t\'rdošíjn dovolává svého práva.

Joe Deebs nakazuje: „Dejte jí vody" a bží ji sám

natoit. Pi tom si polil cigaretu a proto ji kava-

iírsky odhazuje.

„Pokraujte."

,,Obd byl toho dne nápadn zamlklý. Cosi ne-

tvomého se vznášelo ve vzduchu. Pozorovala jsem

milostpaní nenápadn, až si toho všimla. Sklopila
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oi a po všecku dobu jídla jich nezvedla. Jen asem
upely se zoufale do tváe milostpánovy a Iriny.

V tchto chvílích zdálo se mi, že v nich vidím hrýzti

svdomí . .
/'

President kií:

„Vyklite galerii, prohlašuji sezení za tajné.''

Galerie píská, hlomozí a protestuje:

„Hanba, práv nyní, když je to ncjsensanéjší.-'

Joe Deebs vyžaduje ticho geniálním vzmachem

malíku a energickým pokynem hlavy. Sklíko od

hodinek, takto monokl, se porouí na zem, kde se

rozbíjí: znamená to nekesanskou ztrátu padesáti

halé, které mohly býti slavnostn obtovány cu-

kráskému pultu s aristokratickou pompou.

Sensacechtiví se suggestivn tiší a zvuný hlas

detektivv hlásí:

„Ujišuji vás, že o nic nepijdete. Místní asopis

,,Kriminální zájmy" pinesou vše do detail."

Obecenstvo se rozchází, provolávajíc:

„Sláva geniálnímu Joe Deebsi!"

Oslavovaný se uklání a posílá jim polibky, pesn
tak, jak to vidl u Olgy Gzovské po pedstavení

„Mirandoliny".

Neteba podotýkati, že detektiva, galerii i obecen-

stvo zastupuje poctiv Ira, se síly staí...
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Pak se pokrauje u výslechu s piléhavým upo-

zornn ím:

„Páni porotci, probute se, a vy, svdku, pokra-

ujte."

Ale stžejní bod je vyerpán a Anna nemá co

íci.

Ire nezbývá nic jiného, než omluviti se porotcm

a rozpustiti tuto krásnou scénu, peliv pipravo-

vanou.

Ensemble se rozchází.

Geniální biografový detektiv ubírá se vážným kro-

kem k vodovodu, aby si vykloktal pusu od nelibého

zápachu nikotinového, který nesmí mamika cítiti,

nebo íká. vrna hloup zastaralé morálce:

„Kouí jen íšnice, slušné dve jich nenapodobí."

Bodej, bodej, nemáš ani zdání o emancipaci, sta-

ruško, ani nejmenší zdání — ani takovéhle, vidíš . .

.

A ukazuje jí to horliv na nehtu u malíku.

Není teba dodávati, že má kuráž dokazovati to jen

mamiinu portrétu od profesora Schikanedra . .

.

A jde do jídelny po špikách, natlapujíc opatrn

jako dravec.

Mamika je v salon.

Ira jde ješt tišeji — možno-li — a nakukuje do-

vnit jedním okem.
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Ejhle, Anna se nemýlila. Pújde-li to takhle dále,

vyerpá mamika zásoby svých kapesníkíi a vrhne

se na Iriny. Bude skoro nejlépe, zamkne-li si je.

Není nad jistotu.

Pak otevírá hlun dvee a hupne do pokoje. A
nyní hraj, hraj dokonale, chceš-li uhájiti svj talent.

Osedlej svoji Rosinantu, nebo na Pegasa se ne-

zmžeš a jdi dramatickým spádem k jádru vci.

Rozhlíží se s výborn sehraným pekvapením a

nevinn šveholí:

„Jejej, tys tady. A pláeš? Mamiko, co je ti?"

Ale mamika neodpovídá, ani nezvedá hlavy.

Ira, zachvácena pojednou smutkem, zapomíná na

herecká pedsevzetí a kleká si mamice u nohou.

„Nu, ekni cO' je ti, potším t, uvidíš, že t po-

tším. Máš lítost?"'

Mamika kývá hlavou.

„Jist jsem ti njak ublížila, vi? Ale nesmíš to

chápat tak tragicky, já to^ tak nemyslím, jak vyste-

lím. Vrtíš hlavou? Tedy t snad Lexa roztesknil?

Z toho si nic nedlej, jeho nenapravíš i kdybys vy-

ronila ješt jednu Vltavu, ani nevíš, co se mne na-

šidí. Také ne? A jé, to je zlé, miláku. Nu, to se ví,

že mne to hned nenapadlo. Už to mám: tatínek!

Hu-boval, nu, což pak on nco jiného dovede, vždy

je to muž."

Kroutí oima na štukované andlíky na strop a

tragicky sténá:
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„Ubohé ženy/"

Mamika vrtí záporn hlavou; to ovšem nemže
Ira nechati bez odvccv:

„Prosím t, ješt se ho zastávej, to je ti podobné.

Tys taková pokorná, oddaná dušinka. Oh, to já si

to jinak v manželství zaídím, uvidíš. Dupnu si . .

.

a buto poslechneš, nebo se dáme rozvést, teba

od hodiny. To budeš koukat, jak se bude synáek

toit..."

Ira mluví ješt pl hodiny, ale vypátrá jen, že

ani tatíek ani Anna toho nejsou vinni. A pak dost.

Inu, vzí to v tom, že nevyerpala všecky prostedky

geniality, ale pece tím nemže, pro všecky svaté,

zbhdarma plýtvat. Ne...?

V kuchyni eká Anna jako na trní a když pichází

Ira, rozbíhá se k ní, podráždna tajemnou historií

na nejvyšší míru.

„Tak co je, ví nco nového?"

Ira klade výstražn prst^ na ústa a za ticha tak

velkého, že je slyšeti až hodiny ze sousedního po-

koje, šeptá:

,,Moc. Já jsem jí nic neudlala, Lexa také ne,

tatíek také ne, vy také ne. Bhví, co se to dje,

už mi z toho mozek praská . . . ! jéle tam, jdte
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tam a hlete se dopátrati více, nebo zešílím. Na-

padá mne hrozná myšlenka: snad nemá mamika
liaison . .

."

Anna se tese na celém tle: kdož \í, co je to

ten liaison za záškodníka a jest-ii je nepijde v noci

zardousit.

Pro jistotu dá v noci na dvee etz a posta\'í

k nim ledniku . .

.

Diplomat íslo druhé se kižuje díve než vejde.

Není to žádnou malikostí, což kdyby ji pak oprav-

du vyslýchali, jako dnes Ira.

Jde tedy a cestou si opakuje:

,,Soudu se neoniká a íká se slavný soude ....

Soudu se neoniká . . . neoniká . . . slavný soude ....

neoniká . .

."

Pece je k nemu dobré, shltne-li lovk spousty

škol.

Pichází práv vas. Mamice je potebí vrné

duše a Anna je u nich od Irina dtství.

Zve ji sama k sob — Ann spadá kámen se srdce

— a zpovídá se dlouho, Ann se protahuje obliej

a pak se dává nakonec do ehotu, že je to slyšeti

za desaterou stnou. — Nu, jak ta se dovede smát!

Pleská se do zástry, zajíká se a \ykikuje nekulíi-

\"0vané hlásky:
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„Je... Ira . . . to... dít... které... samo...

potebuje . . . mamiku ... no ne . .

.

A musí si sednouti, protože má strach, aby se

nerozklížila.

Mamika nesdílí jejího nadšení a smutné pláe:

„Práv proto, takové dít, to je hrozné, nesmím

n.T to ani pomysHt! Já to nechápu, nechápu..."

Te zas Ira eká netrplivé.

Zatím se baví tím, že svému angorskému kocou-

rovi pedítá z mythologie kompromitující historky

paní Venuše. Jen a se kocourek pouí, beztak nemá

žádného vyražení. Vbec hanebn ztloustl od té

doby, co odjela do pensionátu. Je vidéd, že jej nikdo

nepehánl za peíkem po pokojích.

Anna už je tu.

A Ira hned u ní:

„Co je, co je?"

Ale Arma, sotva že na ni pohlédne, dává se znovu

do nezízeného chechtotu a chytá se stolu, aby ne-

upadla.

Ira ji výstražn napomíná a upozoruje jemn,

že nepoví-li to, zkamení jí jazyk jako všem kivo-

písežníkm, ehož se ovšem Anna bojí, nebo je

59



utlaované pohlaví: jedinou zbraní jeho je mrštnost

a rozeklaný jazyk, jak v pírodopise pouuje sta

o hadech.

Anna jí cosi dlouho špitá, Ira se usmívá a pak,

hleme . . . hleme . .
.

, i ona je zachvácena Anninou

nemocí.

A dusíc se smíchem, piští:

„Polejte mne . . . polejte mne, nebo se mi nco
stane . .

."

Veer, paneku, to bude sensace, tší se již na to,

pobíhá, ruce si mne, poskakuje, slovem všichni rohatí

jí šijí.

Po veei si mrštn vyskoí na židli — ovšem,

že se to bez tatíkova káravého pohledu neobejde

— zaklepe vidlikou jako dirigent, rukama rozhodí

a za naprostého ticha vypískne vítzoslavn:

„Víte, co je nového . . . víte, co je nového . .

.

mamika chodí ke kartáce, považte, ke kar-tá-ce !

!

A co jí ekla!?!? Mamiko, nemrkej na mne, zkazíš

si zrak . . . táti, drž se, nebo spadneš ... že se brzo

vdám a že budu míti chlapeka a holiku . . . Ta-

tíku, a ti mamika ekne adresu a jdi k ní také,

vrtá mi hlavou, nebudou-li to dvojátka . .

.''
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A na ukonenou pedvede jim parádní taneek

s kocourem.

Nebude to plaisir...?

Hezky vymyšleno, ale nevykonáno, patrn proto,

že projekty se iní, aby jich nebylo dodržováno,

by byly sebe mistrnji kombinovány.

Veer je Ira tichá jako pna a když si vzpomíná,

jaký chtla provésti kotrmelec, dlají se jí mžitky

ped oima, ervená se a klopí oi.

Holeku, je to tím, že pi tom zapomnla na

Lexu.

Hryže si rozpaky nehty, niíc nerozumn pracnou

manicuru a vzdychá, pirovnávajíc se v duchu k ma-

lému, nerozumnému houseti.

Mamika ji pozoruje s materskou úzkostlivostí a

myslí si, v duchu se kižujíc:

„Že jí to ta pleska vybreptala . . . ? Nerozvážná

je na to dost.. .!"



VI.

Ne, s Makou to již není k vydržení.

Od té doby, co, ještice, Iru hanebn a zrádn

oklamala, myslí si, že jí patí všecky vže královské

Prahy a nebýt jí, že by Praha nemla hrdého pre-

dikátu „stovžatá".

A roupy jí šijí, že by se íra žárHvostí pobláznila,

hraje prim ve všech tóninách a nadouvá se jak

áblem posedlá, neuvažujíc, že pýcha pedchází pád.

Ne, opravdu, není to již k vydržení.

Musí se nco státi, jinak sláva Irina shasne a

se rozkotá jak íše ímská.

A ajta, ani bh nemohl patit na její nekesanské

holedbání a usmyslil si -pokrotiti ji a piskípnout

jí kidélka.

Pro pak najednou drahá Maruška chodí jako

zmoklá slepice? a co tak úzkostliv hledá v lavi-

cích a v)'ptává se?
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Notýsek ... nic jiného, než noysek . . . maliký no-

týsek, vázaný v japonské kži.

A pro je tak \'vjevena, pro takovou malikost,

která se dá poíditi za deset niklák?

Hleme . . . hleme, v tom bude jist njaké er-

tovo kopýtko: andlského inu milo\aná Maruška

není schopna . .

,

Nezbývá, než napiati ganglie mozkové teba

k prasknutí, aby se Ira stala majetníkem této ma-

likosti, jist dležité.

Co to vidí tam vzadu? Copak to Evika stopila

eskamotérským pohybem? Jen co je pravda, je vždy

dobe, oddá-li se mladá, bohabojná cluše do ochrany

svatých. Pošlou pomoc vždyck}' vas, n,epijde-li ná-

hodou pozd, což jako dobrý kesan musíš omlu-

viti, n.ebo vzdálenost nebe od zem je ohromná,

jak dos\dí každý ádný astronom.

Pilísati se k E\' a získati notýsek za krvavý

peníz dvou korun, bylo dílem okamžiku.

A nyní tes se, daro\-áno to nemáš, štiplavý ja-

zyku ženský . .

.

Sláva tvá se roztaje a v jejích vodách se utopíš,

ale nemysli si, že t Ira bude zachraovat, kam-

pak... kampak... Z toho mraku déš nebude...
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Kup stál za to.

Inu, Ira vždycky íká, že není nad zápisníek:

vše si do nho ádn zaznamenáš, i události chou-

lostivé, j,ež se ani „mezi námi dvaty" neeknou,

abys mla vzorný pehled své agilní práce. Ovšem,

nesmí se nositi po kapsách, jak to iní mudrc Maka,
ale musí se opatrn schovati do všech tajných skla-

diš — a hlavn není nad to, opatiti jej zámekem
a klíek nositi na adrech.

Ale Maka je nerozumný dilietan:, jehož hloupost

dosahuje hvzd.

Chybami se lovk uí, íká písloví, a aby byla

Maka dkladn pouena, o to se již Ira postará,

není teba se strachovat . .

.

Ejhle, ejhle, Maroušek se ani nepochlubil, že je

dokonalým illustrátorem a žákem geniální školy, jež

si získala nesmrtelné slávy tím, že obraz, malovaný

v jejích stopách oslí ohákou, byl poctn cenou na

výstav Paížské, jak se snad dosud pamatujete a

což koluje po školách zbožnou legendou.

„Poj sem, mahký," tese se Ira nedokavostí

„a povz nám konipromitující taje své paní a veli-

telky..."

A maliký, jak není ani jinak možno, je poslu-

šen . .

.
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strana prvá je bohat ozdobena a uprosted trní

podoba krásné ženy „kyprého tla*', jak by ekl

Maupassant, který dává pednost kyprosti ped štíh-

lostí.

A aby nebylo pochyby o totožnosti, vysvtlují ji

skvlá, odvážn toená písmena:

„To jsem já, Maka."

Pak následuje další ást, trnící titulem:

Deník minervistky.

Jemu pipojena je bezvadná úvaha:

„Nemohu pochopiti, který nešastník mohl

poíti rok neslýchané hloupým msícem led-

nem, msícem neestných zábav taneních

„Aha, Maka dosud nechodila do taneních," vy-

vozuje z toho chytrácky Ira.

a msícem kožešin, jež zakrývají ladné linie

tla. Myslím, že ml njakou milenku pochyb-

ného' vzrstu, která zastírala svoji vadu a

proto v této zmrzlé dob hejl byla nejhezí.

(Rovnž i to zstává nerozluštitelnou záhadou,

což mla-li ošklivý nos a v zim jediné nos a

oi vykukují z kožešiny úženy?) Pro mne taio

zastaralá hloupost neplatí. Mj rok poíná
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kvtnem, kvtnem lásky, kvtnem písní, kvt-

nem radosti a kvtnem všeho dohromady.

Tob, kvtne, slavný msíci, krásný a nehy-

noucí, vnuji tyto stránky a tším se, že i

letos mi pineseš to, po em srdce mé žízní:

excelentní známky a lásku, lásku, lásku!

A nyní následují dny za sebou a co den, to velká

událost.

1. Po ulicích chodilo plno lidí s rudými kokar-

dami. Socialisté. Zpívali nco o bourání. Chvíli

jsem poslouchala jednoho eníka, ale zaslech-

la jsem jen jednotlivá slova. Uchvátila mne,

a se strašn nafukoval a namáhal, div mu
žíly nepopraskaly. Hrozil dsn pstma na

lidi. Pece mu nic neudlali? Bylo to hrozné.

Dostala jsem strach a utekla jsem. Nejsem

dosud pro socialismus zralá ... v tom to vzí.

(Ilustrace znázoruje dv ohromné ruce

vztažené k obloze a pod nimi malé áreky.

Ruce: eník, áreky: lidé, jak písmo praví.)

3. Když jsem šla ze školy, potkala jsem hezkého

hocha. Usmál se. Ale já ne. ekla jsem si,

jdeš, dotro drzý ... Vím pece, co je slušnost

a pak — na poprvé. (Ilustrace: osoba, na

níž dle klobouku poznáváš, že by to mohl

býti muž. Úsmv je diskrétn naznaen od



ucha k uchu — Maka je žideahsována se

sklopenou hlavou. Ale nedoporuuje se viti

obrazm: klamou. i není fáta morgana také

obrazem klamu?)

„To víš, tys jist klopila hlavu, komu to povídáš,

nu, notýsek tvé pleskání ješt snese."

4. Dostala jsem výbornou z latiny — Doktore

— doktore... kdybys tušil!! Ale s tím tajem-

stvím zemru.

(Doprovod obrazem: Maka si sahá na

srdce a kroutí svdn oima.)

„Ba ne, holiko, nezemeš s tím tajemstvím, ujiš-

uji t, piiním se, pokud staí slabé síly ženiny,"

kasá se Ira.

7. Opt ten hoch! Je to njaký Don Juan. Zase

se usmál. Ten je výbojný. Pozor!! Pozor!!

(Ilustrace není nikterak zvláštní: noty

s nadpisem: Mozart, Don Juan. Vedle nich

Leporello v podivném kostýmu vlastní kombi-

nace, svdící o tvrím talentu, s ústy ote-

venými, v nichž teš: ,,Híchy Don Juanovy'*.)

Ira není nadšena. Ohrnuje ret a íká si:

„Hm, pozor s dvma vykiníky. Býti Makou,
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napíši to takhle: Pozor! Sklo! Neklopit! Vlhko škodí!

jako je to na bednách. To se musí zlepšit."

A hned, nedbajíc posvátnosti majetku druhého,

pipisuje vlastní stylisaci.

S. Ten verejší donšajn (viz loutkové hry Matje
Kopeckého), je troufalejší. Zdravil mne. Co
si to dovoluješ, zrdo mužská!!!?

(Obraz je dokonce nezvedený: muž mává

kloboukem a Maka, zdá se, dlá dlouhý nos.)

„Nejvýš nezpsobné a nevhodné," ekl by latiník.

,,To je Mace podobné," krí Ira rameny.

11. Posílám ti polibek, muj zlatý msíci máji. Ne-

zklamal jsi mne a bu Ti proto za to dík

boulivého mladého srdce, kypícího touhou

po nžném svazku. Mj Don Juan nebyl žád-

ným svdcem (kdož ví, není-li to i s Molié-

rovým i Mozartovým Don Juanem bídná my-

stifikace, snižující pokorné plém mužské),

nebyl svdcem, ale zcela roztomilým, zpsob-

ným hochem v prvním roce medicíny. (Milo-

vala jsem vždy tuto božskou vdu.) Byl tak

nesmlý, že od tetího, kdy mne popr\^é po-

tkal, neodvažoval se mne osloviti a kdybych

mu byla nedodala kuráže, snad nikdy bych

neprožívala blaha, kaleného jen tím, že mám
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strach, aby mne papá nepotkal. Byla by to

hrza . . . hrza . .

.

(Kreslená scéna, tentokráte symbolická:

tenký stromek, kolem nhož v hieroglifech

teš: Minerva, bohyn itioudrosti, ili já. Pak

košatý strom, který se k ní sklání (medik),

za nimi hrozivé temno, patrn mrak, do n-
hož je vepsáno: papá.)

Tohle se Ire líbí a pochvaluje si:

„Znamenitý nápad, okreslím si jej, jenže nama-

luji mraky dva: mamiku a tatíka.*'

12. Jdeme vped obími skoky, stiskl mi ruku.

Zamraila jsem se, ale doopravdy jsem to ne-

myslela. V duchu jsem si íkala: ale jen

tiskni . . . tiskni, teba mi prstíky rozmakej.

(Obraz: Ohromná ruka po celé stran zápis-

níku a pod tím slova: „Z lásky rozdrcená!

Ach, jak krásné je trpti, milujeme-li.")

„Nu ne, ta Maka se spouští. To bude požitek,

pokej . . .

!"

13. Ne, to by nešlo! Nešlo!! Nešlo!! Chtl mne
— notýsku, neervenej se — políbit. Ješt te
mne mrazí. Utrhla jsem se mu. A hoela jsem.

Ježíši, jak jsem hoela . . I Díky bohu, že po-
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prchávalo . . . jinak . . . jinak . . . jinak hoel se

mnou. A zemíti upálením nechci... ne...

ne... Schzku jsme si nedali, byla jsem jak

omámená.

(Ilustrace: pravý nevi^yorský mrakodrap

o padesáti poschodích v plamenech a pod

tím: „to je ješt málo!!")

15. Nepišel.

(Srdce probodené šípem.)

16. Opt nepišel, bylo mi do pláe.

(Totéž, s tou zmnou, že ze srdce prýští

kapky. Snad to jsou slzy, snad krev. Jak kdo

chce.)

„Chudák Maka/' vzdychla Ira, „mn by nebylo

také veselo."

17. Zase nic, je to baba... baba... baba...

Dixi.

(Postava s knírky, hlavu má ovázánu šátkem

a v ruce košt. To je on: baba.)

Ira poskakuje a pochichtává se:

„Výborn . . . výborn, zasloužila bys za to hu-

biku, jen se nedej. Hr, na n, muže zbablé."

18. Konen! Konen! Pece pišel, odvolávám,

slavnostn odvolávám, akoliv byl krotký jako
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kue. Nevadí, však si zvykne. Byla to také

moje chyba, že jsem byla tak nedtklivá. Co

mne již doprovázelo hoch a žádný se neod-

vážil chtíti hubiku. Vymaluji si t, budoucí

doktore, a dám ji tvému obrazu, mj hrdi-

no. Kéž bys mne chtl unésti...!

NB. Jak to pijde, že mne zanechal náš lati-

ná tak chladnou? Snad opravdu nemiluji . .??

(Ilustrace je ne\idi;elna. Patrn tam byl

kdysi obraz medikv. Ale zbyla z nho jen

skvrna.)

Ira to chápe, co jen ona se nalíbala Lexosn'^ch

dopis v pensionáte. Nebyla ani o puntík lepší.

22. Ten bídník, ten niema. Slídil v mé kabelce

— pak nám ješt povídejte, že muži ne-

jsou zvdaví — a vzal mi tebe, notýsku a ta-

jemníku lásky a stopil t do kapsy. A že té

nevydá a nevydá. Pedsía\- si moji trapnou si-

tuaci, kdyby do tebe jen nakoukl. Chránila

jsem t chrabe, kousala jsem, sápala jsem se

zle na nho, ale byl neoblomný. Hanba je mi

na to mysleti. Mla jsem strach, že na nás

pijdou strážníci. A on jen mizerné nnpodohil

racka chechtavého. Netvor... Podleiili isc:u

a vymnila tebe, mj milv. za nolihek svvch

rt. Bylo to hrozné, pda mi ii,).-cia pod no-

hama a zdálo se mi, že se ítím do propasti.
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Moliére, odpus mi, jsou Don Juanov. Elvú-o,

chápu tvj bol, což mj je menší..?? Bda!!

(Obraz: Lo v záhadných Hniích, bezpo-

chyby vlnách. Blesky. Na lodi ješt záhad-

njší postava („já"), nad ní ohromný netvor,

snad aeroplán, snad pták, slovem mystický

soudruh (,,on, medik, racek chechtavý".)

Ira se za tení téhle pasáže lekla, že by se jí

krve nedoezal. Ale má ta Maka romantické nápady,

darmo straší. Duše nemoudrá. Ale dobe na ni, na

Iru, pro strká všetený nosík do cizích záležitostí?

23. Verejšek se opakoval s tím rozdílem, že ne-

bylo již teba zápisníku. Pda se mi boila

pod nohama, ale ne tolik, do propasti jsem se

také mén ítila. Drzý!!

(Ilustrace: mírné pohoí a slova: „snad

jsou to propasti, nevím to.")

25. Nic nového, samá pednáška o pitv a hubi-

kách. Co ten všecko nesmle ! Což to jde do-

hromady?

26. Opt nic nového. V noci jsem bloudila umrlí

komorou a užívala jsem pi tom digitalis proti

srdení vad.

(Kresba: Dv postavy. S trochou fantasie

shledáš, že jedna je mužská, druhá ženská.
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žena podává muži nž a z úst jí tekou pís-

mena: „Podrobuji se dobrovoln vivisekci, ale

netrap mne, jsi horší než Welsv „Doktor

Moreau". Dostanu ješt psotník!!!)

28. Nuda . . . digitalis pomohl . . . D^ky, chlape,

léíš s úspchem již nyní.

(Táž kyprá postava z titulního listu se zíva-

jícími ústy, v nichž je napsáno „Nuda". Ve-

dle ní krabika na prášky s nápisem: „Digi-

talis, pozor, kouše ! !*')

Ira spíná ruce:

„Ta Maka, ta Maka... to je kvítko...!''

29. Medik chtl na mn francouzskou hubiku.

Ten lovk má výrazy ! ! Pustím ho k vod,
není to hezké rení, ale pípadné. Ostatn,

nevím, co je to za monstrum, ta jeho hu-

bika, a než bych se ptala!!?? Oho, tak ne-

klesnu!!! A pak, fi, njak se stydím...''

NB. Jak to pijde, že mne latiník tak roze-

chvl, když mne vyvolal? Snad opravdu nemi-

luji...??

(Pod tím velký otazník a slova: „Kdo mi

poradí?" a nová ilustrace: Známá žena kleí

ped arami („doktrek") a prosí: „Už ti to

neudlám, vezmi mne na milost, budu ti vr-

ná až do nové avantury!")
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„Vtroplach Maka", Ira dávno íká a zde se to

nad oekávání vypluje.

30. Dlám bilanci, mj letošní máji. Nebyl jsi o

nic lepší, než pedešlý. Zklamal jsi mne. Nyji

beznadjn po tob, drahý doktore... Umu,
\ ím to, nebo se zeschnu touhou, což je horší.

(Epilog: geniv: harfa s létajícími stru-

nami a slo\"a ,,Zborcené harfy tón'' a pod tím

šeredná otázka: „Napsal to Hálek nebo Má-

cha, já to nevím.")

Pak již není nic jiného, než nkolik poznámek

o nákupu sešit, které Iri nezajímají.

A ejhle, i své jméno zde vidí, bez data. Musí si

to peísti, je na to zvdava:

Ira se vrátila. Byly jsme rivalkami, ale stý-

skalo se mi po ní. Je to zcela dobrá holka,

jen kdyby nebyla tak nadutá. A ten její

vstup! Jest-li to dlá proto, že její tatínek

je radou, není to práv hezké. Nafukuji já

se tím, že je mj tatíek hledaným advoká-

tem? A doktora a mi nepebírá . . . sice . .

.

A o nco dále:

Pomstila jsem se, ale netší mne to. Ta žába

má svého hocha opravdu ráda. Vrátím jí její
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abonnement. Chtla jsem ji pipraviti o di-

vadlo s Ním, ale mám k tomu právo?

A pak zase nic, až struné:

Mama stné, co je jí? Nesmí býti nemocna.

Dnes v noci jsem plakala . .

.

Kde jsou t\é sny o pomst, Iro? Pro se ti

oi utápjí v slzách? Ale jdi mi, snad nemáš tu zlou

Maku ráda . . .?

O pestávce jde Ira rovnou k Mace, která se

dosud shání po notýsku.

Nepichází výbojn, ani jako královna, akoliv má

diplomatické listiny v rukou.

A když je u ní, ptá se mírn:

„Co hledáš?''

Maka se škaredí jako Mefisto, ale tím se nedá

Ira odstrašiti ani zvrátiti v dobrém úmyslu.

„Již jsi slyšela... Notýsek. Nedoslýcháš? Jdi tedy

do laryngologického ústavu profesora Frankenbergra,

možná že máš ušní chorobu. V tom se vyznám."

Ira se taškásky usmívá: budeš vyvalovat oi,

holiko.

„Já vím . . . medik . .

."
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Marka bledne a hned na to rudne rozilením:

„Co máš zase . . . jaký medik . .
.?"

Ira triumfuje:

„Jaký..? Jaký, ty vtroplachu? Z notýsku, abys

vdla, zvdave."

Kdyby se severní pól rozlouil od jižního a toil

se sám pro sebe, nepsobilo by to na Marku ani

zdaleka, akoliv by to mlo dalekosáhlé d-
sledky. Oi má na stopkách a zelená je jako vodník

z „Lucerny".

„Ty . . . máš . . . míij notýsek . .

."

„Ano."

„Prohlížela jsi jej?"

Nové „ano".

Maka vidí, že se jí všecko ítí pod nohama.

Je konec sláv, mistr je nad mistra, kosa uhodila

na kámen. Kdyby tam alespo tch poznámek o do-

ktorovi nebylo a pak ta ostuda s Hálkem a Máchou.

Byl to hloupý nápad: a nyní bude pykati. Sekun-

dánky a terciánky si ji budou na chodb ukazovati

jako exotické zvíe a smáti se jí, nebo ty už to

musí vdti.

Tohle Ira pozoruje a je jí tak blaze, jak dosud
snad nikdy nebylo. Ne proto, že má Maku
v hrsti, pro nco zcela jiného, co heje a blaží.

Podává jí notýsek, dívajíc se jí do tváe:

„Vezmi si jej."

Takového kavalírství Maka neekala, koktá:
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„Ty ... ty . . . mi . . . ho . . . dáváš . . . bez . . . vý-

kupného . .
.?"

Ira na to jemné a pátelsky:

„Ano."

„Pro, pro jen?"

A tu Iriny rty se pohnuly a vylinulo se z nich

šeptem:

„Stn ti mamika . .

."

Maka se na i chvíli upen dívá a pak se tiše

ptá:

„Smím ti dát hubiku?^"

A Ira naklonila hlaviku a našpulila rty ...

„Dej kolik chceš."



VII.

„Pátelství na cement", íkají ob svorné k vel-

kému údivu žabic.

Pátelství na cement je nejvyšší hodností, jíž je

možno docíliti. Ostatní druhy pátelství, na píklad

až do hrobu nebo na vnost, se mu nikdy nevyrov-

nají: krom toho to íká kde kdo, aniž by se tím

jen jednou chtl íditi, kdežto Ira s Makou jsou

odhodlány své posvátné svazky chrániti „až do hrdel

a statk".

Vymohly si u tídní povolení, aby smly sedti

vedle sebe k velké nespokojenosti „kutlochu B",

který pichází touto neekanou alliancí o nkolik

scén ryného vyražení.

Kam jde Ira, tam jde Maka také, a naopak, nu,

pravý vzor siamských dvojat.

Inu, když pátelství, tedy pátelství — a proto

Ira svila Mace pípad mamiin s kartákou.
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Ovšem musela Maka písahati na s\'oji panenskou

i studentskou est, že to nikomu neprozradí, to tak

ješt, zná pece Ira žáby schopné každého špatného

inu. Jist by se stalo, že by jednoho krásného dne

objevila v lavici dv dtské karkulky: jedna by mla
propletené modré stužky s poznámkou ,,chlapekovi"

a druhá ržové s jizlivým manuskriptem ,,holice".

Nebo by ji to tam záken pi hodin podstrily

a nkterá by svj objev zabalený v hedvábném pa-

píe dala latin íko\i s nevinným doložením, že to našla

v Irin lavici.

A za jejich ehotu rozvíjela by se dramatická zá-

pletka, jaké není hned tak rovno.

A Ira by se ani propadnout nemohla, protože

o patro níže padla by do spáru jinému kantorovi . .

.

V jednu jdou žáby zavšeny po schodech.

„Holka, tam musíme jíti také, víš, kde to je?"

ptá se Maka po tžké písaze. „Víš, ty ženské ba-

lamutí, ale možná, že se dozvím nco o mamice . .

."

„Vím, Anna mi to vyzvdla, nkde na nábeží."

„Dobrá, sejdeme se ve tyi hodiny, pijdu pro

tebe."

„Pij, mamika t beztoho dosud nezná."

„Tedy sláva, vyjednáno. Bude to rozptýlení po

tžké práci duševní."
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Ira se na ni taškásky smje:

,,Myslíš, že se pedeme?"
„Oho, nedáme se.**

,,Tak vidíš/*

Maka se k ní tajemn naklání:

„Mžeme za to, že jsme chápavé hlavy? Jsme

erti, to je to. Podívej se na nkteré buchtikv.

Dou jak divé a když je vyvoláš — bác — jsou

v koncích i se svým kolovrátkem."

Ira rozvážn pikyvuje, že se sama té vážnosti

hrozí:

„Máš pravdu, když máš rybí krev — ó je, s pá-

nembohem.**

„A proto: a žijem !**

„Až do smrti — amen."

A tu Maka vážn:

„Nazdar, Iro, dej mi pusu. Musím dom, kdož

ví, jak je mamice."

Mlasklo to.

Tento obrázek, jist hezký, odehrává se ped vraty

školní budovy v okamžiku, když dochází dokíor-

latiná: slyší tento zvuk, záken psobící na mla-

dou mysl vychovatele mládeže. Smekl klobouk a jde

dál.

Maka je té chvíle u Iri jako rtu a špitá:

,,Nezdálo se ti, že se olízl?"
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Jen at si Lexa nemyslí, že je Ira zamilována .

Ilustrace ze stfjnojm. filmu se

.S. Murwille v roli íri Vypravil
Wetehfiím. Rež'e W. T. Binovce.





„Olízl."

,,Tú-ú-hle/' délá Maka nezpsobnou grimassu.

A rozcházejí se ve smíchu . .

.

O tvrté je u ,,Ir" jako na koni, je pedstavena

milostivé paní a chová se dokonale vybran jako

mladá dáma z dobré rodiny. Mamika ji nedovede

ani dosti v duchu vynachvalovati. Kde mže zavdí
se lichotivým posudkem mamiiných výšivek a a-

sem se ptá:

„Milostivá paní, smím si prohlédnouti?" a hned

bží k tomu a onomu, nic jejímu zraku neujde. —
Nejvtší její údiv budí starožitné sloupkové ho-

diny, vzácný kus, který Irin tatíek opatruje jako

oko v hlav s nesmírnou láskou sbratele i držeb-

níka rodinných památek.

Dlouho ped nimi znalecky stojí a pak se ptá:

„Jsou z doby Ludvíka XIV., že ano, milostivá

paní."

Mamika zvedá oi od njaké runí práce a pi-

kyvuje:

„Ano, milé dít, a odkud to víte?"

Maka se usmívá:

„Papá je vášnivým sbratelem." Otáí se k Ire:

„To bys mne mla vidti, když s ním bhám po
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starožitných obchodech, jak umím smlouvati. Iro,

vy tu máte celé bohatství: ten krásný skleník a tch

míšeských sošek! Cínové talíe na stnách jsou

zvlášt pkné."

Ira je polichocena a šastna. Co k nim již pišlo

dvat a žádná si toho nevšimla. Oi se jí lesk-

nou a všecka se tepetá spokojeností.

„Pokej, Maruško, ukáži ti mamiin bízový prá-

delníek a holandský vykládaný sekretáík. Uvidíš

teprve krásu."

Táhne ji za sebou do ložnice starouška, Maka
se nestaí podivovati, Ira jí ukazuje tajné zásuvky

a ob obskakují jako opiky, zatím co Maka si

úlevuje:

,,Mám t nyní stokrát radji. Bála jsem se, že

najdu u vás njaké hloupé šosácké zaízení... to

víš, oi mám jako krahujec a vybíravá jsem, o je,

o je. Náš papá íkává: podle bytu a bibelot po-

znáš duši lovka . . . Nco na tom je, v mi . . . Jste

roztomilí ..."

,,A tys hodná."

,,Jen mne nepechval, víš, že umím škrábat a

kousat."

„Bývávalo, dátko . .

."
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U „paížské vštkyn" je nabito a to se ví, samé

ženské. Inu, osvdená známka

!

Firma Ira a Spol. vchází krokem více bázlivým

než odvážným. Po cest smlouvaly se sice, že to tam

obrátí nohama vzhru, ale paní odvaha je ráila

opustiti. Na první pohled každý poznal zelené, ne-

zkušené mládí, které poprvé absolvuje tento dle-

žitý kurs ženské výchovy.

Ostatn nebyly by tak jako tak dostály programu,

výborn promyšlenému a sestávajícímu z dlby práce:

Ire pikázán kocour k rozkurážení — (každá poád-

ná vštkyn musí míti kocoura, uvažovaly) a Mace
pidlen netopýr, sva, eventueln havran, podle okol-

nosti.

A zatím tam nebylo jednoho ani druhého, k emu
si tedy vyítati?

Te si šuškají své úsudky a povzbuzují se na-

vzájem:

„Vytr^-ej...!"

„Neutec mi..." a dále hrdinná poznámka:

„Snad se ta arodjnice nekoupá v panenské krvi?"

Následuje zdšené vypísknutí, až všichni návštv-

níci zvedají kárav hlavy a hned na to Maka jde

vážn k starší paní a ptá se:

„Je, prosím, tato místnost pod úedním dozorem?"

Poctná se tváí nepátelsky a impertinentn od-

povídá:

6* 83



„ústav je v patrnosti úad, ale vy nejste bez-

pochyby pod dozorem rodi . .

."

Na to se dá odpovdti jediné pozvednutím oboí
a tichým konstatováním, že je to drzost ...

Žáby se pesvdily, že paížská vštkyn v Praze

rozená je nevyerpatelnou studnicí výmluvnosti. Je

to s ní skoro tak jako s vignetami na lahvích mine-

rálních vod: vzpome si nemoc kterou chceš, každou

tam najdeš vyjmenovánu s poznámkou: „specieln

se doporuuje proti — '' a te to jde nepetržitým

etzem.

Konec konc z toho nebudeš moudrým, nejvýše

se budeš domnívati, že máš všecky choroby, jež

zná vda lékaská.

S paížskou vštkyní je to ponkud jinak, ale

daleko^ se to neodkutálelo.

Ire ekla, že na ni myslí jeden pán „brunet"

a jeden „pan blonák", Mace zase „pana blonáka"

jmenovala díve a „pana bruneta" pozdji. Krom
toho se ob brzo vdají i jiné vci, které jim darmo

vhánly krev do tváe —
Slovem šarlatánství, volající po pomst. Proto si

honem dala Maka vyložiti karty na mamiku, a

vštkyn se hanebn blamovala, kouc, že u nich

bude radostná událost.
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Na' to Maka smutn zavrtla hlavou a ekla:

„Ba ne, mýlíte se, mama mi stn."
KartáKa se ovšem nedala chytit — ta je teprve

školená — a tajemn se usmála, aby zastela porážku:

„Práv proto... kariy nelhou..."

A te jdou dom, naíkajíce, že zbhdamia proml-

saly krvavý peníz a podporovaly lidskou zabedn-

nost.

Ira by ronila krvavé slzy, kdyby to šlo a skoro

si zoufá:

„Považ, Maruško, ta ženská tu svoji ohavnost s d-
átky opakovala."

Ale Maka, vrna pátelství na cement, ji tší:

„Nic si z toho nedlej. Ta ježibaba lže, jako když

tiskne — Ale v nejhorším pípad dala bys mi jedno.

ekni, že bys mi je dala — ekni . .

."

A škádlíc Iru, šišlá:

„Je to tatové hezounté, miavé . . . a... nezp-

sobné."

Ira si zacpává uši a utíká s pískotem . .

.
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VIII.

„Princi . .

."

„Copak, pohádko?"

„Nezdá se ti, že jsme se již dlouho neh'bali?"

„Tak trochu."

„Cože, jen tak trochu...? Jsi ty šereda . .

."

„Oho, protestuji, princové nejsou šerední, mohla

bys to znát. Patí to do tvého oboru, pohádko V
„Aáa — jsou, abys vdl, he — A ty nejvíc."

Zpívá., kríc rozpustile nosík: „nej-víc..."

„Pohádko ! ! Zapovídám si impertinence."

Ale pohádka se rozklinkala jako zvoneek a strouhá

mu mrkviku:

„Jsi ješitným — pistihla jsem t . .

."

„Všichni princové jsou ješitní."

„Vida... vida... a pro pak?"

„Protože jsou milováni."
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„Aj, aj, to je njaká moudrost. A kýiii pak?"

„Takovými pohádkami, jako je moje . .

."

. . . ! !

,,Pokej, rozmakáš mne. Nesmíš být tak divoký.

Rtíky mne bolí a jsou nabhlé, mamika to po-

zná. Dej sem prst a pesvd se . . . Vidíš, je zde

malá bulka, práv uprosted rtu. Budeš-li tak se

mnou zacházet, rozplynu se ti jako princezna Pam-

peliška Honzovi."

„To se ti nepovedlo, pohádko. Nejsem Honzou,

ale princem."

„Asisi, ale rozplynu se ti."

„Nerozplyneš !"

„Rozplynu ^ naschvál!"

„Musím si tedy pospíšit."

. . . ! !

„Pust již, dusíš mne. S tebou je soužení... vždy
jsi mi strhl pentli s hlavy. Vidíš, co dláš, nerozumo,

neumím si ji sama uvázat — a pak je již tma. Sly-

šíš, jak huí jez? Voda se tak eí a leskne jako

srst njakého ohromného zvíete. Hú . . . Bojím se...

pitiskni mne k sob . . . tak . . . jak z hluboká dý-

cháš, co je ti?"

,,Vdechuji vni tvých vlas."

„A eho ješt?"

„Tvých rt."
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„ješt..., nu, pro neodpovídáš?"

,,Tvé . . . tvé pleti."

„Pro< jsi váhal? Chtl jsi íci nco jiného. Pi-

znej se, chytila jsem t."

„Chtl."

„ekni mi to... ekni.. . hle, jak hezky pro-

sím."

„To není pro dti, pohádko."

Pohádka stahuje rtíky a durdí se. Ne, není díttem,

a si to nemyslí, zlobí ji, hnvá se na nho, nepo-

dívá se už ani jedním okem.
Kde to jsou?

Ale anO', v Odkolkov zahrad.

A kde mají být . . .?

Nu, na koncert, co je na tom zlého? A co to

je vbec za všetenost...?

Je zde tak krásn za veera a marn se chce po-

hádka zlobiti, marn brání své ruky a rty ped
jeho chtivými polibky, zde, kde jez splývá lkavou

melodií do ticha soumraku a vž Mostecká s kopu-

lemi kižovnického kostela tyí se jak vztažené ruce

k obloze — — — — — — — —
Chvíli naslouchali do ticha veera, ticha tak vý-

mluvn hovoícího k srdci.

Jen ruce si tiskli a ret ke rtu sklánli . .

.

„Máš rád svoji malou pohádku?"

„Neptej se tak. Nevíš snad?"
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„A co má princ na ní rád?"

„Co má rád... co má rád... Její oi, které

jsou mu tní, v níž se denn koupá k nové radosti,

její vlasy, jež jsou mu zlatým pedivem, ovíjejícím

srdce arovným poutem, její smích, její drolivý

smích, perlící se stíbrnými kaskádami a zvonící

jemným zvukem jako zvoneky svlace na lukách

za msíní noci ... a její duši, bílou jako hostie, ve-

selou jako skivání trilky a istou jako sen dítte."

A ona mu ovíjí paže kolem krku a vroucn šeptá:

„Je první láska krásná vi?'"

„První láska je nejkrásnjší písní, již jsme kdy

zpívali na strunách svého srdce. Byly to zlaté struny,

sahali jsme do nich chvjícími prsty a naše oi byly

zaros ené. Každý kámen u cesty zdál se být pozlacen

naším štstím, každý strom nás zval: „Sednte si

pod moji korunu, slunce bude na mne jasnji svítit,

zahejete mne teplem svého vznícení... je mi tak

chladno, jsem sám a opuštn. Je smutné býti opu-

štn, vy, šastní . .

."

„Mluv jen, mluv dále, nevidíš, že poslouchám

s pivenými víky a s tlukoucím srdcem, mluv, pro-

sím t . .

."

Lexv hlas jihne a vroucní:

„Je krásná, jako ty, Iro. Je krásná jako snivá

pastýská píse, hraná na šalmaj za letních veer,
když slunce zachází krvácející ranou. Je krásná jako

louka rudých makových kvtu v poledním žáru, pro-
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tože pipomíná barvu tvých rt, je krásná jako

modré chrpy, rozbhlé mezi stébly zlatých pšenic,

protože je barvou tvých oí. Je krásná jako jarní

chtivý vtík, rozpustile echrající kupy poseených

luk a dýchající mi jejich vni do oí s rozmarným

gestem: lokej ji, žíznivý, je to omamující vn pleti

tvé pohádky . .
/'

A pohádka se rozplakala blažeností . .

.

Do representaního domu vklouzli zadním vcho-

dem.

Ira si napudrovala nosík a víka, aby nezbylo

stopy po polibcích i plái.

Anna již ekala.

Po cest Ira tiskla chvílemi Lexovu ruku a í-

kala mu mazliv:

,,Mj . . . mj . .

."

Bylo jí do zpvu, objímala by celiký svt.

A když se mamika ptala, jaké to bylo, zatril-

kovala:

,,Tolik krásné . . . píšt mne pustíš zase, vi . .

.

dobráku . .
.?"
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IX.

Ira pekvapila slavnou rodinnou radu vysvde-
ním, jakého hned tak sbK)r profesorský neudluje.

Usmyslila si pece ve své okudrnacené hlavice, že

jim udlá radost za to, že ji vzali z pensionátu,

a te jim makav dokázala, že pedsevzetí svého

nezvrtne.

Tatíek vzal do ruky brýle, rozvážným pohybem

si jimi ozbrojil oi a projevil spokojenost tím, že

Ire gentlemansky slíbil cestu k severnímu moi.

Ovšem . . . ovšem, dalo se vykombinovati tém
s matematickou jistotou, že bude míti otcovský do-

brodinec tak zbrklé nápady, nyní, když Irino srdce

hoí pro Lexu jako došková stecha.

Pro pak to, drahoušek, nenabídl s týmž kavalír-

ským gestem loského roku, když Ira ješt ne-

znala sladké chuti polibk? To bylo njakého prošení

a slibování a pak se celý plán zvrhl v krotký pobyt
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v Podbradských lázních, na který nezbyla v duši

ani jedinká vzpommka.

A te najednou vytasí se s nápadem, který je

nutnO' diplomaticky vypískati a odvrátiti hrozící roz-

luku s Lexou stelhbitým tvrzením, že ped rokem

to bylo sice Irinou touhou, ale jen proto, že nebyla

dosti vyzrálou, aby mohla oceniti krásu královské

Prahy.

Ostatn, kdyby snad tatíek nevil jejímu slovut-

nému vhlasu, a se jen zeptá a pesvdí se, že

z Hamburku a Nmecka importuje se znaný píliv

cizinc do Prahy — a pro by sem tedy jezdili, mají-li

Helgoland na dosah své milé germánské pravice?

Z toho si každý laik mže na pti spoítati, že

je jim Vltava se Žofínskými láznmi stokrát milejší,

než Helgoland i s moskou krásou, nehled k tomu,

že v moi byli by ohroženi žraloky, kteráž bestiální

zvíata se do Vltavy neodvažují.

Mimo toho je všeobecn a hanliv známo, že dobe
situovaní Pražáci nemají nic moudejšího na mysli,

než zbhdarma vyhazovati národní jmní v cizin,

akoliv neznají dobe vlastní pdy: Šumavy a Krko-

noš.

A v tchto neestných stopách Ira, jako budoucí

representant a míza národa nepjde — a nepjde,

vždy nemohla by eštinái po prázdninách ani na

oi,
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Ten se tepn^e dovede ertiti, když na otázku:

,,kde jste byla o prázdninách", njaká nerozumná

žába pleskne: „...ssím u moe".

Jak ten dovede vyslýchati, hrza hrzoucí.

Ira si dovolí pednésti malou ukázku, aby mohli

náležit posouditi trapnou situaci postižené.

„Byla jste na Šumav?"

„ . . . ssím ne."

„Znáte Krkonoše?"

„Prosím ne."

Kantor hned nadskakuje, jako by mu dávali in-

jekci, za hlavu se chytá, oima loupe, prsty si ner-

vosou vytahuje jen to v nich luská a hubatí:

„Ták... Taák... Nu, jen když jste byla na Helgo-

land nebo v Benátkách. To bontonu staí, ale mn
ne, rozumjte, mn ne!!! Musím poraditi panu kole-

govi geografu, aby se vás zeptal, kde vyvrá Vltava.

Možná že mu odpovíte: „Prosím, na Helgoland"

a kde že je Snžka: „Prosím v Benátkách."

To není malikostí, a rodiové, holenku, nedo-

vedou ani zdaleka pochopiti, co je to za všeteného

lovka a jak má dlouhé prsty; dostat se mu do nich,

jejej, to mže hned ubohá dušika udlat nad vlastní

osobou amen, tak je již pedem odsouzena.

Ira se kroutí a opií po kantorovi a uvádí tolik

pádných dkaz, že tatíek konen své slovo od-

volává a posílá ji do pokojíku:
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„Jdi, komediante, dovedla bys pesvditi, že lidé

v ervenci mrznou/'

Za jiných okolností by se Ira proti tomu ohra-

dila a poukázala by mrštn na pípad Esk>Tnák,

ale dnes ani nedutá: božíku, není nad chytrost...

Nikdy Ira nestaí dosti asto tvrditi, že láska

je áblv vynález, inící na postiženého nejpomysl-

njší nároky a zvažující sílu jeho charakteru.

Není jadrnjšího' dkazu nad tento s cestou k Se-

vernímu moi: co se na ni Ira natšila a nyní,

když má býti uskutenna, musí se jí zeknouti, nebo
chce zstati vrna svému ideálnímu heslu:

„Vše prO' lásku."

Hezké, ukrutn hezké heslo, ale sapristi ... sa-

pristi ... je spojeno s dkladnými obtížemi, které

se musí pekonávati s vytrvalostí, ostatn hodnou

tak sladké vci — a tO' je ješt Ire dostatenou

útchou.

Nyní uvízla Ira v nejchoulostivjším bodu situace:

letním pobytu.

Letní doiba je kamenem úrazu všech zamilovaných.

Najednou ervencem jako kdyby vjel sám rarach

do rodi, Praha jim není v té dob dosti comme il

faut, dusí je, kazí jim zdraví a bhví jaké ješt
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výmluvy si naleznou, aby mohli sebrati koše a obrá-

tili byt nohama vzhru.

Ira by hned zavedla* nový kalendá a navrhla by

pro ervenec daleko vhodnjší název „sthovavec".

Odpovídal by mnohem více pravd, jasn by vysti-

hoval chorobu msta, zalitého v tomto nebezpe-

ném msíci nemocí tažných pták.

Že se na podzim sthují skivani, vlaštovky i jiní

opeenci zpíjemující parky i pole svým zpvem,

je snadno pochopitelno, protože také jinde chtjí

užíti jásotu jejich zpvavých hrdélek — ale rodie?

Kde pak . . . kde pak ... ti a zpívat? Je nco nepo-

chopitelnjšího? Kázati o dobrém tonu, to ješt milé

dušiky dokáží, ale tam také koní jejich schop-

nosti.

A .pojednou — bác — jen ven, ven . . . Vymlouvej

se sebe lépe, že prudké slunce venkova kazí jemnou

ple blondýnek, že sychravé poasí ohrožuje zdra\'í

— o hotelové strav nemluv — je to marno, nic

jich nepesvdí, studují s bezpíkladnou pelivostí

prospekty pololázeských i skutených lázeských

míst, u známých se informují, až konen se tatíek

jednoho šeredného dne vytasí s hotovým plánem:

kolega rada z departementu ticátéhošestého vele

doporuuje Hrušov u Senohrab.

Koupání je tam prý výborné, les i hub hojnost

— to chtl získat mamiku — o pohodln upravené

cesty dbá místní okrašlovací spolek, tenisový court
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je k disposici, vbec není možno nalézti lepšílio místu

po všech eských zemích od Šumavy k Tatrám.

A hned podává návrh: píští nedh pojedeme ob-

hlédnout siluaci.

A Ira a Lexa jako kdyby nebyli vbec na svt
a nemli práva jako- svobodní obané disponovati

svým létem.

Pak ješt mají tolik smlosti, že farisejsky spínají

ruce a dovolávají se nkolika pánuboh najednou,

jak se obtují. .

.

Ira, to se ví, se jen tak nedá. Když bude nej-

he, rozstn se a budou mít po plánech, ohro-

žující bytí její touhy...

Nedle se blíží obími skoky.

Nejprve se dalo s jistotou pedpokládati, že až

se tatíek vyspí, zapomene na Hrušov a bude hle-

dati nové sídlo. Ale kdež... Zdá se, že to v nm
ješt hloubji uzrálo; lpí na tom s takovou tvrdo-

šíjností, že je to až proti mysli.

Ira se mže sebe diplomatitji tváiti a sebe

vypoítavji umísovati „malé faktické poznámky",

není jí to pranieho plátno. Zakousli se do toho

jak ryba do nástrahy, jen je vyhodit na beh a

usmažit v protivném žáru jejich myšlenky.
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v sobotu veer je najednou Ire nevolno. Pišlo ío

nenadále jako všechny nemoci. Je rozlámaná, ne-

mže udlati poK:tivého kroku, hlava se jí toí, slo-

vem píznaky njaké nesmírn tžké choroby.

Veer bhá od jednoho k druhému, nastavuje jim

elo a pobízí mamiku, tatíka i Lexu:

„Sáhni si . . . jen si sáhni na elo, jak je mám
žhavé. Mám horeku . . . ujišuji vás estným slovem,

nejmén devtaticet. Mamiko, mn se zdá, že zítra

s vámi nebudu moci jet . .

."

Shání teplomr, jako kdyby závisela na nm její

spása, odbíhá do vedlejšího pokoje — nemže pece

zkoumati teplotu ped Lexou — a pak jej pináší

všecka zlomená, ukazujíc životu nebezpené zvýšení

teploty: devtaticet a dv desetiny . .

.

Mamika zdšen volá Annu, posílá Iru do po-

stele, Lexa se o ní také všecek tese, krátce doka-

zuje se, že Ira je nejvtší mazánek, jakého kdy

zem nosila.

Jen tatíek se na ni dívá se staženými koutky

úst a svraštlými brvami.

Zdá se, že jí mnoho neví...

Anna s mamikou ji slavnostn uložily do mk-
kých povlak, Ira se tesklivým pohledem nemocné
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rozlouila s Lexou, neopomenouc zlomen zaiebro-

niti:

„Necht otevené dvee, chci také poslouchati, jak

se bavíte .

.

."

Sotva mamika odešla, mrštn se nazvedá v pei-

nách a chichtá se do dlaní, tisknouc k sob teplo-

mr a mazlíc jej.

Kdyby tu byl fysiká, hned by mu dala, ještrka,

rozpustilou hubiku.

Zákon o tení se znamenit osvdil...

Po Irin tragickém odchodu zábava u stolu

uvázla, Lexa s mamikou dívají se asem ke dveím,

ekajíce, brzo-li bude Ira sténat a bozi nedejte,

snad také z horeky mluvit, tatíek jen chvílemi

oima nedviv blýskne, nebo nemže viti, že

by to žáb tak najednou bylo zachváceno tžkou

nemocí.

Dostává se mu za to káravých mamiiných po-

hled, podezívající ho z nelidskosti k vlastnímu dí-

tti a hned na to následuje její návrh:

„Tatíku, nemyslíš, že bychom cestu mli odlo-

žiti?"

Ale hlava rodiny vrtí záporn hlavou a ledov

dodává:

„Ne, pojedeme.*'

„Ale, což, bude-li jí he?''
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Lexa také prosí, aby bylo od projektu upuštno,

ale i jeho námaha je vržena do prázdna.

Mamika se na oko hnvá, rozilen pokukuje,

ale všecko je mamo, zstává pi rozhodnutí.

Ira pede do polštáku jako nespokojené kot:

vida ho, pana otce. Kdyby byla opravdu nemocna,

pece by jel. Vbec se ani drobátko nedoporuuje,

aby dti byly tak provokativn zdravé jako ona.

Když si chtjí zastonati, neví se jim. Je to skan-

dál, který je nutno poznamenati k tíži všem rodi-

m, hešícím na gentiemanství osudu . .

.

Lexa se tentokráte hrzy porouel.

Sotva to Ira doslechla, skomírá ze svého po-

koje:

„Poj se také se mnou rozlouit... kdož ví, jak

mn zítra bude.''

Lexa se dívá tázav po mamice i tatíkovi a

když vidí v jejich oích souhlas, ovšem ponkud

rozpaitý, odchází k Ire za asistence mamiiny.

V rohu se blá rozestlaná postel a z ní vykukují

ervené tváiky a sotva stril hlavu do dveí, vzta-

hují se mu vstíc ruce v bílých, nadýchaných kra-

jekách.

Irin pokojík tone v polotm a jen z kouta svá-

div záí bílé povlaky a vztažené ruce. Nco horkého
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probíhá Lexovými spánky, podivné blaženství letí

mu cévami a kdesi v záhybech srdce cosi zpívá:

„Až budeš má . . . až budeš má ..."

Je ve vleku chvíle, blíží se, dojat, k jejímu loži

a zdá se mu, že kolem nho poletují malí, nazí amor-

kové, tverácky se smjící do hrstí a pošuchující

se s lišáckým ulinictvím:

„Nevíš, na myslí...?''

Lexa se více neovládá, sklání se k Ire, tiskne

žhavé rty k jejím rukám . .

.

Iru náhle zalévá stud, nco neekaného, zvlášt-

ního a tajemného v ní se probouzí, jako kdyby S2

jí nkdo arovným prutem dotekl ela a ekl:

„Hle...*', skrývá náhle paže, zasvítivší pod shr-

nutým noním kabátkem šerem pokoje a schovává

tvá do pein, šeptajíc:

„Jdi . . . jdi již, Lexo . ,
/'

Mamika to pozoruje, obrací se, slzy jí prudce

vyhrkují z oí a v duchu si íká, svírajíc bolestn rty;

„Ztratím ji . . . ztratím . .

."

A dívá se tém vyítav po tom štíhlém hochovi

s dobrýma oima, odstoupivšímu od Irina lože ke

dveím a dívajícímu se dlouze na ono místo, jako

kdyby chtl vpíti tento obraz na vky do své pamti .

.
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X.

Pšinkou, malou, lesní stinnou pšinkou rozbhlo

se Irino a Lexovo štstí. A mnoho nechtlo, jen

klid, samotu a trochu slunce. A byla až do dneš-

ního dne bez kižovatek ta cestika, kvetly na ní

všechny možné druhy kvtin, které zamilovaní mají

rádi: kopretiny, z kterých hádáš na lásku, pampe-

lišky s dukátovými hlavikami, z nichž vytéká bílá

krev když se utrhnou, skromné fialky s voavou
duší a rudé slziky Madonny, o nichž vždy rád slyšíš

povídati, teba byls nevrcem — jako o všem krás-

ném a nevšedním.

Bylo milé jíti takovou cestikou a najednou pijde

soumrak a kižovatka .. . stojíš, nevíš kam, pšinka

se zatáhne šedivou clonou, kvtiny se schovají a

zavrou kalíšky: kdesi na obzoru se objevily mraky

Lexa o tom pemýšlí. Složil ruce za hlavu a za-

díval se ped sebe.
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Vera se ped ním otevela závratné slibná per-

spektiva, darební šotkové polehtali mu duši roz-

marným peíkem a dýchli mu radostn do tváe:

„Hle, tak bude tvá — jednou/'

Nyní stím, chudrka malá. Leží v bílých povla-

cích, sama jediný liliový kvt, leží a vzdychá.

Nikdy se Lexa neoblékal rychleji a nesebhl spš-

nji se schod.

Zvoní.

Anna mu pichází otevít a smje se mu vesele

dO' oí. Oh, na cestiku zase zasvitlo sluníko, za-

tepetalo se a zasmálo širokým úsmvem. Šibal jeden.

Vida, vida, jaká rozcuchaná hlavika to pootevela

zvdavostí dvee a honem je zabouchla, aby nebylo

vidt její negligé? A í to hlas zapištl varovn:

„Anna, nepouštjte sem toho kluka, nebo ho vy-

hodím ...!!"

To se ví, miláek Iruška ráí hlun oslavovati

vlastní vzkíšení, které je v tomto okamžiku Lexovi

daleko milejší, než vzkíšení Nazaretského.

Lexa má alespo uspoenu práci, nemusí se dota-

zovati po Irin zdraví. Užije svého asu úinnji:

„Pan rada s milostivou paní odjeli?"

Anna pitakuje:

„Ano, hned asn z rána o sedmé. Ale milostpaní

se nechtlo."

Poouchle se šklebí:
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,,Ale nesmíin vás nechati o samot, písn mi to

nakázala."

Lexa si vjel rukou do vlasu, chtje z nich vytie-

pat njakou dobrou výmluvu:

„Vždy vidíte, že tam ani nemohu, slyšela jste,

že by mne nepustila."

Jde do kuchyn a ptá se s komicky prodlouženou

maskou tváe:

„Snad vy mi alespo poskytnete dobrodiní po-

hostinství. Ne?"

Anna se ehtá a oprašuje mu horliv židli, ale

pi tom úzkostliv naslouchá, neozve-li se zvonek:

pozvala si dnes svého milovníka a s tím nejsou žádné

žerty, vždy by mu ani nemohla vymluvit, že ten

hezký hoch s kotletkami s ní nemá pranic spole-

ného, ješt by ji pivedli do neštstí, nu ne,..? To
radji a jde k Ire.

Nádobí jí strach}-- z rukou padá, talíemi chestí,

vbec podniká nezízené útoky na Lexovy nervy.

Však také dociluje úspchu.

Lexa, který zoufale kroutil oima, odhodlává se

konen k diplomatickému zahájení mezipokojových

styk, vyptává se Anny, jaké barvy látek má nej-

radji a dovídá se, že modré. Pochvaluje její vkus,

a slibuje, že až jí jednou bude kupovati na blzku,

bude se íditi jejím páním.

Anna div ušima nestíhá jak zajíc, vtí-li vítr

a odmítá co nejskromnji. Ale aby si daru zaslou-
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žila, hned byste poznamenává, že milostpaní ne-

jsou vševdoucí a chtl-li by snad pan Lexa pece
Irušku navštívit, že by pimhouila oko.

Lexa na oko odporuje a namítá, že by to nebylo

slušné.

Anna ihned odpovídá, že jak pak by to nebylo

slušné, když o té neslušnosti nikdo nebude míti v-
domí,

To se ví, tohle je argument nehorázn pádný,

jehož nepoužíti, bylo by zloinem. Posílá tedy Annu

vyšetiti, je-li už Ira schopna pijati jeho návštvu.

Ale na míst Anny pibíhá Ira a vrhá se Lexovi

kolem krku tak divoce, že si, chudák, musí ohma-

távati žebra, nemá-li nejmén dv peražena . .

.

Ira kolem nho poskakuje, rozdovádná a po-

chvalující si:

„Jsem to falešná koka, vi..., to jsem to chyte

vymoukla . . . ? Chlape, to 'bude dnes blahobyt...

Honem, dej mi hubiku . .

."

A Lexa nelení... nebo: komu se nelení, tomu

se zelení. .

.

A ješt jednoho písloví lze použíti, písloví mou-

drého a byste posuzujícího situaci:
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„Nejsou-li koky doma, myši mají pré." Tohle

pré je sice ponkud záhadný výraz, nepíjemn skí-

pjící v ušních bubíncích, ale což se auktor ptá po

nelibém znní: jeho slova chtjí vystihnouti situaci

— a to se mu dokonale podailo.

Je rozkoší, neobsáhlou rozkoší, když drahá man-

želská dvojice setese prach s obuvi své, ukáže paty

prahu domova a rozjede se na venek. Zamilovaní si

mohou alespo hráti na manžely.

Hra na manžely je nejpíjemnjší spoleenskou

zábavou a její návod dle proslulé M. D. Rettigové,

slavné pamti, znl by asi takto:

„Vezmi otce a matku a vystrna je ze dveí. Do

tchže dveí odkud jsi je dostala, vraž mladého,

hezkéhO' muže i žabku temperamentem podšitou.

Opati služebnou, aby zlí jazykové nemli píin k po-

mluvám. Pak je postav proti sob a ekni aspirantu

ženství, aby našpulil pusinku. Mladý muž, není-li hlu-

pákem, pochopí a vletí jí do nárue. Pak je nech,

zatáhni oponu a o další se nestarej. Mžeš být jista,

že ti dva si nehty nudou neukouší."

Tedy Ira s Lexou si hrají ná manžely a pojí-

mají tento úkol nadmíru vážn, Ira si oblékla pkný

župánek, ten nejhezí, který mohla vyslíditi, vlasy
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si shrnula pod epeek, takový hezký epeek, pod

nímž vykukují jen dv vlnky zlatých vlas, naladila

vážn tváe a usadila Lexu jako vládce a hlavu ro-

diny dO' tatíkova kesla. Nepomohly mu námitky,

musel si svléknouti žaket a obaliti dstojn tlo krát-

kým „velbloudím" domácím kabátkem, takto ma-

jetkem Irina tatíka.

Po právu budiž zaznamenáno, že vypadá v nm
trochu podivn, ba je nápadn patrno, že je šit na

robustnjší postavu, dokonce i komicky vyhlížel, ale

dojem zde byl — a nesmazatelný a na tom práv
nejvíce záleží pi tétO' he na výsost dležité pro

výchovu moderní mládeže . .

.

Lexa sedí v kesle, te noviny, jak se na ád-

ného a nastávajícího otce sluší a patí, Ira ho ob-

skakuje, prostírá blostný, svátení ubrus, na stl

staví píbory, ani stíbrné kroužky na servitky ne-

zapomíná, chvílemi se pitulí k Lexovi, dá mu hu-

biku, ale njak chvatnou, nebo musí asto odbí-

hati do kuchyn, aby dohlédla, jak jejich prvý, skoro

manželský obd vypadá, není-li nikde pipálen a po-

krauje-li vše vrn dle programu.

Mladý zatímní manžel pokukuje po oku, pozo-

ruje její pružnou postavu kolem nho obletující a
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nco lichotivého a mkkého vkrádá se mu do srdce,

zdá se mu, že není již možno, aby ho potkalo vtší

štstí v život, aby mu radostnji pohladilo duši,

aby se veseleji roztepetalo v nitru.

Ira je jako pták, brzy u nho, brzy v kuchyni,

pokojem chodí po špikách, aby svého velitele zby-

teným hlukem nepodráždila a nerušila jeho politi-

ckého rozjímání, jen jako motýl se k nmu naklání,

rty se pissaje, políbí — jako sen vlahem dechu víka

pohladí a hned zase zmizí...

Lexa se nadýmá spokojeností, hladí si anglický

kartáek nad horním rtem, mne si radostí ruce a div

se nerozskoí slastí . .

.

Inu, nastávající pasa . .

.

Anna se zatím spchem a horkem potí za Irina

dohledu, lépe eeno všeteného pekážení, nebo,

jak zkušenosti všech služebných uí, studentky i

ostatní ženská mládež v rozpuku, nehodí se naprosto

do kuchyských stn. Dej jim udlati cokoliv, svato-

svat všecko obrátí, zkazí a znií, by to bylo prac-

n vybudováno celou dopolední námahou.

Kdykoliv Ira se objeví v kuchyni, protáhne Anna

bolestn obliej jako kdyby jí mli trhat zub a volá

v duchu na pomoc legie ochranných mocností, tese
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se bázní, aby ješt poslední chvíli neztroskotala její

chlouba, jíž chtla Lexu zahrnouti a pochlubiti se

svým umem.

Však hO' také, chlapeka, Ira pekvapí, uvidí, co

dovedou. Hned asn z rána pibhla rozespalá do

kuchyn, zívajíc a mnouc si oi jako májové kot.

A její prvá slova byla:

„Anna, kolik vám mamika nechala na dnešní

útratu?"

Po vyslovení obnosu, skrblicky odmeného, sprá-

skla zoufale ruce nad hlavou, pohrdav ohrnula rtíky

a suše konstatovala, že mamika je skvlým vzorem

„Lakomce" v sukních, ba dokonce že pana Harpa-

gona zastíní. Ostatn pedpokládala zcela sprá\m,

že se mami nedstojn zachová a proto rychle od-

bhla do pokoje, chvatn otevela zásuvku psacího

stolku a vylovila z ní hlinné prasátko, do nhož
peliv ukládala všecky obnosy za zvláštních okol-

ností udlené a za asistence Anniny je hanebn a

krvežízniv popravila, s chutí se prohrabujíc v jeho

vnitnostech.

Vyvýskla radostí, nebo napoetla velký peníz,

za který daly se poíditi Lucullovy hody a získati tím

rámec pro spoleenskou hru na manžely, rámec dráž-

dící ich i chu a dávající v budoucnu tušiti Lexovi

nesmírn slibné blaženství . .

.
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Zatím, co Anna s Irou hotoví se vpadnouti do

pokoje s pracným umním kuchaským, te Lexa

resignovan již asi po tetí poslední stranu insert

a pociuje ohavný hlad. Když se blíží poledne,

stává se lovk nad všecko oekávání prosaickým,

toužícím po dokonalém obsloužení revoltujících za-

žívacích orgán.

Když se prvn v jeho ústrojí ozvaly dotrné zvuky,

snažil se zaplašiti je domluvou, aby laskav uvážily,

že jeho nitro je nitrem elegantního a ušlechtilého

mladého muže, který je arbiter elegantiarem a aby

proto neprojevovaly nespokojenost dotrným a ne-

slušným zpsobem, který zvlášt ve spolenosti dam

je nemístným, nebo nutí postiženého, aby se zaer-

venal, honem tlo všelijak zkroutil, oi vyteštil a

kvapn vyjekl na svoji spolenosti, co soudí o euge-

nice dikobraz, nebo touto otázkou, rychle vyste-

lenou, jediné docílí toho, že ji tém omráí a po-

stižená, neovládajíc této uené látky, vykulí oi a

ztuhne, ímž jí ovšem unikne šeredný hlas žaludkové

revoluce.

Ale všecko na svt má své meze, i domlouvání,

není-li doprovázeno také iny a Lexa ku své hanb

doznává, že již není mocen ovládati hlušící orgány

a tu si vzpomíná, práv vas, že je vlastn domácím

tygrem, který si mže dupnout, když na to pijde.

Stahuje proto divoce obliej, koulí oima a ubírá

se výhružným krokem do kuchyn, pepadá Iru
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i Annu, pechází nkolikrát strašliv až šamotové

dlaždice na podlaze nadskakují a hmí hlubokým

hlasem:

,,U všech všudy, chcete mne vyhladovt? Nemáte

na tom dost, že jsem ochoten zamhouenýma oima
sníst tO', co jste zde uhntly? A už je to na stole

— ráz — dva — Sice I"

Ješt oima zaloupe, pstí na stl zabubnuje a

zmizí . .

.

Ann se tesou leknutím nohy a Ira se pochich-

tává —
: hra na manžely má vzorný priibh . .

.

Mladí skoro-manželé sedí proti sob a obdvají.

Aby se nemohlo íci, že nemají dozoru, pinesla Ira

ze svého' pokoje bílého medvídka, který již od dt-

ských let pyšn triiní na její pohovce s pazourky

vztaženými ku hlav, jako kdyby vytepával dotrné

parasity, usadila jej vedle tatíkova talíe a pedsta-

vila ho Lexovi s titrnou úklonou:

„Medvd domácí, ili papá."

Pak mocí vytáhla kocoura „Chuchu'' z jeho po-

hodlného pelechu v nohách manželské ložnice sta-

roušk, a a se bránil, kousal a prskal, usadila ho

naproti a varovn držíc prst, udlala roztomilé „pu-

krlátko", pravíc:
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„Koika pítulná, ili mamá/'

Teprve pak chápe se stíbrné nabraky na po-

lévku, nalévá Lexovi a sob rajské tekutiny, usedá

proti nmu, drží lžíci na konci dvma prsty, poma-

louku a neslyšn usrkává své i Anniny chlouby, oi
klopí a jen chvílemi jimi blýskne po Lexovi s úsm-
vem, rozlévajícím se po její tvái mkkou a sladkou

\Inou . .

.

A si má kdo chce a co chce proti animálním

rozkoším obda, Ira je pes to pesvdena, že tato

hloupost a titrnost je pece jen velmi roztomilou

vcí, je-li ovšem nerozlun spiata s hrou na man-

žely, -vi

Tato všední událost, denn se vracející, suchá

a naprosto nepoetická, dovede také hezky zaháti,

tak, že srdce v tle tém jako blázen poskakuje

a zpívá jako za nejkrásnjších a nejnžnjších udá-

lostí, které kdy dovedly pohladit a pomazlit tako-

vou dušiku jako je Irina.

Opravdu, je jí, žábti malému, tak radostn, vše-

cka se spokojeností natásá, oi jí záí a tlo šije

všemi možnými šibalstvími, chichotá se a prožívá

pocit, jakoby jí nkdo vzal srdíko do dlaní a horce

na n dýchl, tak njak jemn a hezky dýchl, zamlžil
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je svým dechem, obklopil je prsvitnou, ržovou

parou, vonící kvty máje... tak... až krev se

v žilách roztaní skotaivou melodií a rozletí se cé-

vami skiváními trilky , .

.

Oh, jak je Ira šastna! Smích se jí chvílemi

dere na rty, jakO' hra zvonk se rozjásá pokojem

a zapní se, jako když vítr sukénkami zaechrá . .

.

Chod první je šastn odbyt, Lexa se mlsn oli-

zuje a Ira, když to vidí, jak není jinak možno,

rozplývá se spokojeností. Pichází další ísla a obli-

ej doasného pana manžela se blažeností rozši-

uje ím dále tím více, pochvaluje si, blahosklonn

se usmívá a chová se tak, jako by to ani jinak ne-

smlo' dopadnouti.

Je to až urážlivé, co si ten kluk myslí. Domý-

šlivec je to — a dost. Ani se, dareba, nezeptá,

kolik Iru tyto královské hody stály, jen uznale

hlavou pokyvuje, jako kdyby sám ze svých píjm
rodinku vydržoval a mohl si proto nakázat to nej-

lepší.

A — co to Ira vidí? Nu, ne, to pesahuje všecky

meze. Zívá, Lexa zívá! A na celé kolo zívá, dla

mu skoro nestaí, aby ústa zakryl. Ira si hryže

rty, nervosn nohama podupuje, kárav se na nho

dívá, ale Lexa si docela nic z toho nedlá, ohav-a

ohavný. Tak, to je jeho vdk? To je mladé manžei-
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ství? Když se poádn naobdvá, ernou kávou mast-

notu zaleje, aby zíval? Fi, jsou ti muži ale neomalení,

jen co je pravda. A aby dílo korunoval, ptá se:

„Prosím t, dátko, nemáš tady nco malého ke

tení? Takhle Bandelairka? Bandelairovy „Básn
v prose" se náramn dobe tou po obd. Zvlášt

v pedmluv Hanuše Jelínka zmínka o dtských mo-

zecích. Ohromné! Nemáš?"

Ira se tváí uražen. Je to vbec drzost — a dost.

Nasytí ho, obklopí ho bhví jakými rozkošemi a pak,

niemník, nemá nic moudejšího na práci, než shá-

nti se po knížce, místo aby ji do nárue vzal a pkn
pomazlil jak se v líbánkách patí... Krátce silnjší

plém je nevdná a zhýkaná hav . .

.

Rozhodn je nemístné pedstavovati si události

píliš ržovými brýlemi. Jako te. Co se Ira nat-

šila, že po obd si hezky sedne k pianu a bude

Lexovi hráti nco hodn sladkého, bu Mendlssoh-

novy „Písn beze slov" nebo „Madame Butterfly",

Lexa si vezme polštáek, položí jej na zem, sedne

si na nj, hlavu si jí podepe o nožiky a bude-

snít. .

.

A te — tu máš. Kluk zívá a Ire nezbývá nic

J. Roden : Ira a Lexa. — 8. 11 '3



jiného, než aby ho vyslýchala, pro je tak ospalý.

Spouští proto písn:

„Kdepak jste ráil vera být, slovutnosti? Když

jsem zaklepala na strop obvyklé ti údery, nedo-

stala jsem odpovdi. Piznej se, honem."

Lexa je ale kliden, jak anglický footbalista.

„Eh, s kamarády."

„Tak, vida, s kamarády. Ví-li pak, chlapeek, že

si to Ira ani drobátko nepeje, aby si kazil zdraví

v koui? Kdo ho bude potom léit a pro nho celé

noci plakat? Zase jen ona to odnese, zatím co

všichni budou kolem nho obskakovat s medicínou,

zaíkáním a formulemi? A kdo tím bude nejvíc trpt,

když nebude moci pitisknout nosík k jeho nebo-

lené tvái? Zase Ira. Není to od nho ani trochu

hezké, když je takovým bezcitou, ukazuje to na

špatné srdce a hotentotský mrav. Tak, te to ví

a mže se podle toho ídit — sice uvidí. A kdepak

byl s kamarády, kteí jsou mu bezpochyby milejší

než jeho dívenka?"

Lexa se tváí zkroušen jako by ho bral na nože

a kroutí se:

„Tak, všelikdes."

„Všelikdes . . . Všelikdes ... Je to njaká slušná od-

pov? Tak se mluví s Irou? A si nemyslí, že

mu to bude trpt. A te hezky s pravdou ven. Kde
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byli a rychle. Te ona porouí, chce to vdt a musí

to vdt."
Lexovi zaíná být mdlo, dívá se na ni unyle,

ale Ira stojí ped ním jako archandl Gabriel ped
branami ráje; bu se pizná, nebo mu nedá už ani

jednu hubiku.

„Když to chce mermomocí vdt, tedy jí to ekne.

Nejdív byli u Fleku, pak zapadli k Šuterovm a

ukonili to v njaké kavárn. Ale ujišuje jí, že to

bylo zcela nevinné."

Oho, tak se nedá Ira lapit. Zná tyhle nevinnosti

mladých pán; co se o nich navypravovaly historek

žáby, které mají bratry. Nejdív jdou ke Flekm,

tam lijí do sebe ohavnou tekutinu erného piva

lepícího se na prsty a na sklenice, na stole jezírka

dlají, cigarety do nich hází, jako kdyby byli nkde
v chlívku, žaludek i plíce si kazí, „ejchuchují" až se

stny tesou, dokazují si s opií laškovností pohy-

bem dlan pisunuté k elu, že mají toho set — ábla
erného až semhle, a protože je nutno, aby ho vyku-

rýrovali vínem. Hmotn zaplatí a vyhrnou se na

ulici, zavsí se do sebe a jdou s veselou k Šute-

rovm, tam pijí „Rohá" nebo jinou neest podla-

mující mládí, na konec jako nekultivovan hulákají

„hujahujahujajá, tee voda kalná", napravují fie-

kovské „Roháem" a „Rohá" koalenkou, pak vy-

bíhají na ulici a shledávají, že ta bestie zem se

toí tentokráte milionsky rychle, že místo lamp}-
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jedné vidí jich padesát a dokazují si s matematickou

jistotou, to že jist pijde ješt dnes v noci „ta

kometa, co ukne do svta*'.

Když objevili tuhle moudrost, alarmují nejbliž-

šího strážníka a ujišují jej na svoji est, že se

blíží velké nebezpeí, že se zem srazí s njakou

zbloudilou kometou, cloumají jím, dokud jim jadrn

nezane vyhrožovat, že je sebere. Vyhubují mu za

to zaslepenc a pobloudilc a pak se slavn rozhod-

nou, že se uchýlí nkam do kavárny pod zemí,

aby jediní zachránili život i potomstvo, dají si er-

nou kávu a se soustrastnými pohledy se vzájemn

utšují, že guillotinování by bylo rozhodn horší

než tahle erná tekutina, ostatn, že co nejdíve

ta „ocasatá" do toho mizerného svta vlítne a tím

ukoni i jejich utrpení, protože i sklepní místnost

se zaíná nápadn rychle víit . .

.

a vbec musí Ira Lexovi íci, že kdyby se chtl

takhle chovat, že by se moc daleko neodkutálel

od Mrštíkova íši — a aby mu snad Ira byla

Helenkou, istila jeho kravaty, které si v kavárnách

pokahá a pišívala mu knoflíky, oho, to by se mi-

lovníek hezky pepoetl , .

.

Tak, te se Ire ulehilo a miiže trochu nabrati

dechu. Je to ale utrpení s takovým lehkomyslníkem

jako je Lexa, ukazuje, hošíek, brzy tykadla a za-
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íná se asn zatoulávat. Kdož ví, nemá-li také n-
jakého kudrnáka jako ten ošklivý Ríša Helenin

z „Pohádky máje" a jestli ji, Iru, ubožaku malou,

neklame. Bude ho muset, zdá se, držeti na krátké

uzd, jinak by vyvádl jak mladé híb . .

.

Poodešla k oknu, pitiskla hlavu ke sklu a dívá

se do ulice. Hnvá se na nho, opravdu se hnvá,

líto je jí, že mohl ješt veer, když byla nemocna,

odejít mezi hochy a sedt v šeredné zakouené míst-

nosti. Nikdy by o nm neekla, že je takového inu

schopen.

Svírá rtíky, zalévá ji smutek a teba, že cítí Le-

xovu pítomnost, pipadá jí, že je najednou ' sama,

úpln sama, že jí nkdo srdce studeným obkladem

obalil a všecko teplo z nho vyssál.

Tká rukama, nevdouc, po studeném okn a zatím

jedna za druhou, jako roztržená šrka perel sypou

se jí z oí slzy . .

.

Lexa sedí zaboen v kesle a mrzí se na sebe,

íká si, že je niema, který nezaslouží, aby se na

nho usmálo takové sluníko jako je Ira. Pote-

boval vera nkam chodit? Ne, rozhodn ne —
Ovšem, nemže za sebe, bylo mu neveselo, když

vidl, že Ira stn a uvítal hochy jako spásu —
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Což takové žáb ví, jak je lovku, když má v sob
„erva"? A Lexa vera erva ml, jinak by byl roz-

hodn nebyl odešel. A tolik dojm bylo ! Bílé po-

vlaky zasvítily, v oích se zamihotaly a na srdce

zaukaly i strach se mocn projevil a ekl: což,

bude-li, chlape, nemocna? Obklopí-li ji lékai a bu-

dou všecku tu krásu, která má patiti jen tob,

prohlížeti analytickými, suchými zraky? Mra na nho
padla a bylo smutno ve tyech stnách, zdálo se,

že se všecko na nho sítí. Musel se listovati ve

vzpomínkách, probíhal všecky chvíle roztoulané

v duši... Pišli, tulákové bílí a zlatí, zakroutili se

jako hádci, zaklokotali se v myšlenkách, jako když

v samovaru horká voda zabublá . .

.

Vzlyk perušil Lexovo kajícné rozjímání...

Ira, jeho malá Ira! Dušika malá! Zvedl se a

jde zvolna k oknu. Vzal ji za bradu a zadíval se

jí do oí. Jejich modré pohádky se zaclonily zá-

vojem slz, jejich lesk, který pimazlil se vždy k Le-

xovi, jako když nkdo kuery jemnou rukou pejede,

usnul a ztratil se. Zorniky jak dv malé špendlí-

kové hlaviky vyítav na nho hledly a žalovaly...

Vztáhl ruce po jejích kadeích, prsty, jež zdály

se býti tenkými, živoucími tvory, pohrály si zlatým

chmýím a zachvly se tímto dotekem.

„Máš takové smutné, tesklivé oi," ekl,

Ire nkolikrát nervov trhlo v koutcích úst, když

odpovdla:
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„Není to mojí vinou, Lexo."

Odpolední, zlaté, kadeavé slunce proniklo skuli-

nami záclon, pibhlo na krásném voze se zlatými

opratmi, zakroužilo v pokoji a radostn se zasmálo

na slavnost smíení dvou lidiek: nebo Lexa, ten

zlý hoch, dovede nkdy tak hezky prosit . . . tak

hezky . .

.
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XI.

Ira je smutná. Tatíek s mamikou pijeli a

strun oznámili, že najali dva pokoje v hrušovském

hotelu. Nebylo tam sice všechno podle slov pana

kolegy, chvályeení cest prokázalo se hanebnou my-

stifikací; pemoudré hlavy okrašlovacího spolku p-
stují, zdá se, více kult osobní a zanedbávají svého

urení, jak ostatn bývá u všech podobných korpo-

rací. Vbec, jak moudrosti nesíslné uí, venkovské

spolkaení je, jadrn eeno, pro koku. Všichni páni

radové, továrníci, doktoi a všecka ta noblesa ho-

ejších deseti tisíc se sejdou, navzájem si Hchotí a

podkuují a když se schze koní, shledává se, že

se v ní pranic neprojednalo a že ubozí obané, o nž
je jim peovati, budou si dále na cestách, lijáky vy-

mletých, lámati nohy a pekusovati jazyky.

A což když se má nco udlati. O, je: pan ped-

seda po pípad president — aby to lépe znlo —
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pedá záležitost jednateli, vlastn sekretái, ten za-

pisovateli, zapisovatel správci, protokoly o tom za-

vedou — a záležitost pak pohltí dlník, který si

ekne „co se vlee neutee" a výmoly se den ode

dne vtší. Tak je to...

Letní hnízda jsou si podobna jako vrabec vrabci

— imarování je plno a pánové jsou pro práci jen

takovou, kde je možno u neho pokat nebo nco

podržet — a to ješt nesmí trvati dlouho.

Ale vykládejte takovou vc tatíkovi. Nejvýše vám

ekne, že ti dobe rozštípli pusu a ani ho nenapadne,

aby o tvých zlatých zrnkách hloubal,

Ira kudy chodí, tudy slibuje, že se pomstí, pro-

chází pokoje, ukazováek majíc hloubav pitisknutý

k elu a uvažuje, jak to zaíditi, aby ponkud od-

dálila katastrofu, ale bozi, dosud jí vždy pízniví

— až na njakou tu drobnstku — zatvrdili se ve

svých duších a odsoudili ji, aby vypila kalich ho-

kosti až na dno.

Ale Ira není resignovanou dušikou, jak by si

snad njaký dobráek myslil. Kampak s tou flintou,

he? K emu by její mozek vyvral pemírou genia-

lity? Proto sveep a nerozvážn vyhrožuje, že se

vynasnaží, aby se vyskytlo hodn pekážek, které

by oddálily nechtnou cestu a aby vzácným rodim
pešla chu k znásilování její nadjné lásky.

etla v novinách cosi o sabotáži a nezvrat-

ným pesvdením dospla k tomu, že to je jediný

121



prostedek, který odvrátí hrozící nebezpeí. Pravda,

ekne se sabotáž, ale na em ji provésti? Vyšplhati

na židli a poškoditi elektrické dráty, aby perušila

proud a pokoje utonuly v egyptské tm, která by

blahodárn podporovala mlsoutství polibk ?_ Nápad

by nebyl špatný, ale ujal by se jej jen bídil, který

nic lepšího by nedovedl vymysleti, protože ihned

by vinníka našli po tech otázkách, jež by znly:

„KdO' byl sám v pokoji?''

„Kdo ml zájem na shasnutí?"

„Komu to nejvíce prosplo?''

A vida, to by byla njaká moudrost: I r a byla

sama v pokoji, Ira mla zájem na shasnutí — ohav-

n se to odvodní tím, že toužila po njaké neste-

žené hubice — a I r e to nejvíc prosplo, protože

prý, nco v pokoji mlasklo. A tu máš — byla by

pistižena a nepomohlo by jí žádné dušování a za-

písahání.

Ne, tO' by nešlo, je nutno v}Tnysliti nco kloud-

njšího. Ale co jen, co? Už to má — koše — pa-

neku, koše, které jsou nezbytným prostedkem st-

hovacím a které jediné zaslouží, aby to slízly.

Ale dostati se k nim není tak zcela lehouké.

Pedn: jsou až v osmdesátém pate, t j. na pd, za

druhé: klíe k nim opatruje služebný duch se škod-

livým zanícením. Nezbývá tedy Ire nic jiného, než

ádn vyšetiti, kde je skrýš drahocenných pomoc-

ník a doporuuje se proto vele dkladné ohledání
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všech zásuvek v kuchyských skíkách, zvlášt pak

prohlédnutí schránek na koení od pepe do skoice,

protože v nich pravideln nic takového nebývá a

jsou po chvalném zvyku všech hospodyk pouhými

úkryty hebík, špendlík a eventueln vlásenek, jak

je ostatn dokázáno, nebo má Ira dosud v živé

pamti smutný pípad, kdy si zkazila znamenitou

bramborovou polévku, pro níž se mže utlouci. Zdála

se jí tehda málo pepená a protože ve schránce nu

pep, jak není jinak možno, žádného nebylo, roz-

bhla se rychle do kuchyn, sebrala celou „piksliku"

a hup, hebíky, šroubky a jiné železné nepotebné

vci zaplovaly si vesele a hned se ponoily ke dnu

jako by odjakživa byly rozenými potápi.

Ovšem, Ira se snažila je vyloviti, ale konen, vi-

douc mamou námahu, natahovala nad talíem mol-

dánky, protože tatíek s mamikou kategoricky od-

mítli jakékoliv dlení. Tatíek dokonce tehdy nelidsky

pomlaskoval a liboval si výbornou „políviku", aby

ji hodn podráždil a za zbrklost potrestal.

Proto, dvuška malá, jezdí horliv po všech kou-

tech, vyskakuje na židle, do každé zásuvky všeten

strí nosík, nic jejím bystrým oím neujde, až ko-

nen nachází klíe zastrené v mdné form na

bábovku.

Sebrati klíky, stopiti je do kapsy u sukn a vy-

písknouti radostí je dílem jedinkého okamžiku a v zá-

ptí na to dostavuje se hrdé vdomí, že zachránila
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rodin chrup, protože pi Annin zapomntlivosíi je

tém jisto, že by jednou klíe zadlala do tsta,

což by ovšem mlo dalekosáhlé následky.

A nyní na pdu. Nejprve se musí pesvditi, je-li

istý vzduch. Ale ano, starouškové spí po obd
a kdož ví, kde je kuchyské víly konec: patrn

stojí nkde ped domem s milým...

Když se Ira chystala na pdu, neuvdomila si,

co je to vlastn za tžký podnik. Na pohled vyhlíží

zcela neškodn, ale potíží se namane takových, že

Nansenova výprava je proti tomu lahodným odpo-

ledním výletem.

Na podobnou pout je teba opatiti se svíkou,

které samozejm v byt s elektrickým vedením není

k nalezení, pak je záhodno obrniti se trplivostí a

vydati se za klíem od pdy, který má býti u do-

movnice. To se ví, — a to se mohlo pedpokládat —
poukáza! jí domovní cerberus s mnohými omluvami

a „ . . . kulíbáním" na partaj ve tetím pate, která

jej prý zcela urit má, a když Ira chrabe stekla

devadesát devt schod, dovdla se, že si klí práv

ped hodinou vyzvedl nájemník z mezaninu — a

když konen u nho zazvonila, div neomdlela lek-

nutím a studem, nebo ten necuda jí pišel otevít
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bez kabátu a se Šlemi visícími malebn vzadu —
a tváil se tak podezele, poouchle a domýšliv, že

Ire hned zakolovalo hlavou podezení velmi ji pobu-

ující, „nemyslíš si, lovíku, že to je jen záminka

s tmi klíi a že t tajn miluji?"

Ješt vydává v šanc svoji dobrou povst a to jen

a jen proto, aby se s tím protivným Lexou nemusela

rozlouiti.

Majíc tžce získaný klí v rukou hopkuje jako

kzle po schodech, tší se na práci, která ji eká a

kterou hotoví se podniknouti v záivém jménu svého

roztoužení i perutné lásky, vniknuvší jí do srdce

tak záludn, že ani neví, jak se ten malérek mohl

státi ...

Pda, jak zkušenosti pouují, je pímo pod ste-

chou a sousedívá v moderních domech s atelierem

k velkému potšení obyvatel, kteí se mohou slastí

rozskoit, když jim mladí adepti umní vyhrávají

na kytaru až do druhé hodiny noní ponkud ryné

ukolébavky, k nimž ovšem notují s náležit zjemn-

lými hlasy, nebo když jim k ránu taní nad hlavami

americký ,,klapertanc".

Dm, který Ira poctila tím, že jej obývá, je

postižen také takovou morovou ranou — a vlasái,
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uhnízdivší se výhružn pod krovem, odkudž posílají

svá veta a ultimata domácímu, stojí práv pede
dvemi a zabývají se vysypáváním popele z truhlíku

pímo na dlaždice, odvodujíce tak lichotivé rení

majetníka domu, který se kdesi vyjádil, že je mu
milejší v dom pt hudebních ústav než párek exo-

tických pták s dlouhými vlasy a paletou.

Sotva uslyšeli drobné krky, natáhli krky a dí-

vají se dol, oblieje jim poínají nápadn záit

— a nkolik hmat do hívy a ke kravat dokazuje

nad slunce jasnji, že jsou hotovi složiti tomu žá-

bti srdce teba k nožkám, by to mlo státi bhví
co. .

.

A již jsou u ní jak vosy a ptají se:

„Slena jde k nám?'*

Ira se na n uražen dívá pes rameno, neod-

povídá, nadnáší oboí, odchází hrd jako krá-

lovna k pd, zámek zaskípí, dvee se s hlukem pi-

vírají a za nimi stojí kumštéi s oblieji zkrouce-

nými v otazník a zdá se, že slyší posmšné:

„Budu vám odpovídat, geniové . .

."

Ale to geniové je njak zatrolen štiplavé.

Vykonáno a, paneku, j a k vykonáno. Ira vždy-

cky íká, že není nad to, každou práci provésti s mi-
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moádnýni posvcením a nezastavovati se ped pe-

kážkami. Stailo nkolik stih nžkami, aby situace

byla zachránna — a te a si tatíek s mamikou
jedou, uvidí, bude-li to tak lehké, když Ira u všech

koš pestíhala poutka, kterými se prostrkuje že-

lezná ty.

Kdyby snad náhodou chtli znáti Irin soud o je-

jím zoufalém inu, tedy mohou být zcela bez sta-

rosti, že by jej dovedla obhájiti a že by ješt od

ní poádn dostali vyinno za to, že jsou tak na-

foukaní a nechtjí zstati v Praze, akoliv vdí, že

by se tím Ire zalichotili, ba dokonce že by o nich

mla lepší mínní, nebo musí pece všem rodim
na tom záležeti, aby dti o nich co nejlépe soudily —
nu, nemá snad Ira pravdu? Ostatn Iriným sta-

rouškm musí býti ctí, že si je vybrala, kde by našli

hned tak ipernou hlavu, kdyby nebylo jí?

Vbec, ím více a hloubji uvažuje o sob a o nich,

tím nezvratnji je pesvdena, že si jí, Iri, neza-

slouží, protože s hamižnou rafinovaností si vymýšlí

všelijaká Tantalova muka, kterými ji jen souží a

když si dovolí docela tiše protestovati, bagateli-

sují její ohrazení tak velkopansky, jako kdyby byla

njakým malým dckem, po jehož úsudku se nikdo

neptá a jemuž se jen shovívav usmje.

Ale jen a si nemyslí..., jednou i tomu nejpo-

kornjšímu dítti pejde trplivost a pak tikrát bda.
Což je to njaká rozkoš vymýšleti si samé uskoky?
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A se, drahouškové, nepepoítají . . . jen a se no-

pepoítají . . . jednou také Ira zakoulí oima a pak

teprve uvidí, jak se jim budou leknutím tásti nohy.

Nejhrznjším asem v život rodiny, jinak klidn

tekoucím, je píprava ku sthování na venek. Nej-

prve se podnikne generální pehlídka prádla a šat a

mamika je tém posedlá utkvlou myšlenkou, že

dcera musí si na letní pobyt vzíti nejhorší šaty,

aby zbyten nekazila parádních, které jsou prý jen

pro msto.

A se Ira vzpírá jak chce, musí o každou ást

garderoby svádti líté boje a za odpoledne nej-

mén ptsetkrát vyhrožovati, že radji bude choditi

jako Evika, než aby vzala na sebe ten a ten ohavný

kostým, kteráž kontraverse neobejde se ovšem bez

mamiiných káravých pohled a poznámek a ne-

šetrné a nevychované mládeži neznající ceny penz,

rodii tžce vyzískaných.

Pak pichází na adu otázka koupacího obleku,

nemén choulostivá a darmo krev pobuující.

Ira si vyhlédla v žurnálu pkný trikot — nu,

ncO' ohromného. Ramínka by v nm pekrásn sví-

tila, hezky byl krátký, pohodlný, že by se v nm
té chvíle mohlo závodit napí Prahou a vítzství
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by bylo jisté. Ale mluvte s mamikou. Prosykne n-
kolik slov o nemravnosti, nkolikrát ekne fififi, ra-

meny pokrí a na konec slíbí, že z Iri v nejhorším

pípad vyžene podobné chut sápadýlkem. (Sápa-

dýlko se íká metle, kterou se napravují zvrhlé chut

angorskému kocourovi.)

Slovem, není to k snesení, protože mamika, ma-

jící virilní hlas, pozve do domu švadlenu a dá Ire

ušíti hanebn široké šaty s pantalony až po kotníky,

s malinkým výstihem, že v nm bude, ubožaka,

vyhlížet jako strašák, krátce ladné linie v nm za-

niknou a lepost tla se zbhdarma zmrzaí . .

.

Ira by se nejradji vysthovala, dokonce pi ve-

ei tO' ohlašuje, ale nedostává se jí vbec odpovdi

a její dvody se nepojímají ani za mák vážn, nej-

výše padne nkoJik nehezkých poznámek o slepiím,

rozoumku, jednoduše tatíek s mamikou chovají se

tak neslušn, že by lovk z kže vyletl.

A Lexa, kluk darebný? Smje se nevázan a Ira

ho dvodn podezívá, že se s nimi spikl, aby

schváln Iru podráždil. Ne, je to soužení a Ira

s ustrnutím pozoruje, že je mezi nimi úpln zapro-

dána a že nemá nikde nejmenšího zastání.

Ale až bude plnoletou, nebo až se vdá — Aby

vdli, všecky útisky si pak náležit vynahradí a

dokáže jim, že dovede také prosadit své mínní —
a kdyby snad i potom byli na ni jako asi — vy-

sthuje se od matiky, od tatíka i Lexy . .

.

J. Roden : Ira a Lexa, — 9. 1 2Q



Ani z této výhružky si nic nedlají, naopak, chi-

chtají se všichni ješt více a mamiaca, aby koiruno-

vala snšku protivností, ptá se zdánUv nevinn:

„Ale jdi... vždy by ses neumla ani zapnout.

Vždy máš všecky bluziky k zapínání vzadu. *'

Byl to ošklivý a nezízený útok, protože Iru

liphi ochladil — Ale dobe. Ode dneška bude pro-

vádt eskamotérská cviení, aby jim dokázala, že

i tO' dokáže, teba by si vyvrtla klouby . .

.

Za zvuk fanfár z Libuše, vyluzovaných velko-

lep Irinými ústy — té škodolibosti si nemohla

odpustiti — snáší Anna slavnostn koše s pdy. Ej-

hle, podívaná pro bohy, jíž se Ira nestaí pochich-

távati. Je tO' událost nesmírn dležitá a proto je

nutno dkladn ji zdrazniti — a to se mže státi

jedin tím, je-li doprovázena patinou hudbou.

Ira se proto iní se síly staí a zatím co Anna

s ochotným Lexou se rukou spolenou a nerozdíl-

nou lopotí až jim krpje potu po ele stékají,

zkouší všecky známé pochody poínajíc Libuší a

koníc Aidou a koncertuje s takovou vehemencí, že

je to slyšet po celém dom, což jest dokonale ne-

rozumné, nebo všechny dvee se otevírají a nájem

-
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níci vykukují ven pohledy tak zvdavými, že je Lexa

všecek ervený.

Koš domácí je souást bytového zaízení a budiž

hned po právu eeno, souást velmi nerozumná

a jankostrá, která nemá ani kormidla ani plachet,

aby se dala pohodln íditi.

Jednou se chytne Anna za nohu, omakává ji,

zaúpí a zkroutí obliej, podruhé zase Lexa úzkost-

liv prohlíží boulovité špiky amerických bot, nemá-li

je nešastnou náhodou rozmáknuté, nehled k tomu,

že Ira chvílemi vyskakuje na víko, kde velebn

usedá a zkoumajíc tak sílu obou, pobízí je, aby ji

nesli andlíkem — což se neobejde bez tžkého

zaklínání služebného ducha, jehož trplivost pováž-

liv praská.

Konen jsou všechny pekážky slavnostn peko-

nány a koráb íslo prvé je umístn v pedsíni a

udýchaná výprava — Ira smíchem, Anna a Lexa

námahou — štve se znova k nebi a hra se opakuje

s tím nepatrným rozdílem, že tentokráte se proutná

nestvra kutálí s pekelným evem po všech scho-

dech za Irina pištní, lomení rukama dvy služebné

a dlouhého váleného hvizdu Lexova, kterým si ule-

vuje rozpaky, protože on to byl, který jej pustil,

když jej Ira polehtala pod pažemi.

V dom to ve, vysílají se deputace k Irin ma-

mice a ta zakrouje tím, že Iru zamyká do jejího

pokoje.
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Teprve pak chod událostí a snášení nerušené plyne

ku pedu ...

Nyní stojí rodinná rada nad koši; tatíek, ma-

mika, Ira i Lexa a nakukují dovnit, obhlížejíce,

není-li nkde prožluklých mezer a shledávají, že

krom nkolika nepatrných dr velikosti psti je vše-

cko v úplném poádku.

Jsou proto dstojn roznášeny do pokoj a na-

stává dlba práce, t. j. tídní šatstva i prádla, jehož

se Ira horliv úastní, za to ale Lexa je z nho
vylouen, protože práv ukládají se delikátní sou-

ásti Iriny toiletty, které jeho mužské oi nesmí

spatiti.

Ira má radost tém požehnanou — jen a se

mamika iní, bude vyvalovat, drahoušek, kukadla

až spatí, že poutka na zamykání jsou pešmikána,

a pak bude zase hezky prádlO' ro\'nati do skíní,

nebo s cesty bez odporu sejde.

eká netrpliv na tuto chvíli a pohlíží po oku
na mamiku, která si v duchu myslí:

„Co' zase má to mrn za lubem...?"
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Schránky rodinných ostatk jsou nacpány až po

okraj a nyní nastává hlavní práce: napchovat je a

uzavít, k tomu je ovšem zapotebí všech len ro-

diny, svolávají se a nyní — ráz — dva — ti — lo-

potí se, dokud Ira neuzná za dobré zvolati:

„Mami... mami... podívej se, poutka jsou roz-

bita . . . nepjde to zavít ... je to neštstí . .

."

Kdyby hrom udeil, nebylo by vtšího poprasku.

Tatíek, všecek zmožený, protože i on musel po-

máhat, zlostí div se nerozklíží a mamika i Lexa

odfukují jako lokomotiva lokálního vlaku...

,,Set —: žábo milionská," ulehuje si tatíek, „ne-

mohlas to íci díve, než jsem si nadlal mozoly?

Roztrhl bych t..."

„Ale táti, já za to pece nemohu, to udlaly myši,"

chichotá se Ira, „mami, íkala jsem ti to, nedávej

je na pdu, ale když ty musíš mít svj náhled . .

.

byly to zcela urit myši, na mou duši . . . podívej

se, jak to, ohavy, ohlodaly. Ale musela to být práce

— což?"

Ale již se ítí do svého pokoje, protože se tatí-

ek nápadn rozhlížel po koutech ...

Lexa je bídný zrádce a krvavý ábel, protože

koše dovedn spravil. Získal si tím, pravda, mami-
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iny vdnosti a pochvaly, ale Ira ho vymjHí, erta

poouchlého, ze svého ubohého, panenského srdce —
A se k ní nedovolí prilichotit — sice mu oi vy-

škrábe — a na pánvi ho^ usmaží ...

Fi, milioinkrát fi, hanebný Catilino, zráde . .

.
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XII.

Tatíek je kavalír: aby Ire osladil cestu na venek,

koupil loži na dnešní veerní pedstavení „Pro-

dané nevsty" s Emou Destinnovou, který Ira

našla v poledne pod talíem s malým lístkem, na

nmž bylo napsáno:

„Pozvi pana Lexu. Tvj tatí."

Vypípnouti radostí a zavsiti se tatíkovi na šíji

bylo dílem jediného okamžiku — co na tom, že

pi tom povalila židli a poplašila tak kocoura, že

si svj pyšný chvost namoil do mamiina talíe,

emuž ovšem následovalo mravokárné nauení, že

není radno udlati jí njakou radost.

Vida, pece jen, drahouškové, dovedou oceniti

vzácnou díví perlu a klenot korunní, jako je Ira.

Vždycky íká, že není nad oposici, kam by se také

podla, kdyby resignovan sklopila hlavu a nechala
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na soib suky štípat, tím by daleko nedošla a vbec
se tO' ani drobet nedoporuuje.

Oh, Ira je bezúhonný diplomat — to je nutno

piznati — klobouk dol a zná dokonale své Pappen-

heimské. Kdyby všecky dívky byly takové jako je

oina, docílily by všech svých pání i nejtajnjších,

ale musely by se íditi receptem, dkladn vyzkou-

šeným.

Nejprve je nutnO' vymáknouti nkolik slziek, asi

ptkrát hlasit vzlyknouti, a když ani to nepomáhá,

svraštiti obliej, ses plit rty, skrit nosík a nafouk-

nouti tvá. Toho ani nejzatvrzelejší rodiové nesne-

sou, zblednou, zachvjí se, pone je hrýzti svdomí

a dají se na ústup a ponou vyjednávat.

Chybou lávky a nehorázným nesmyslem je, když

vítzící strana — v tomto pípad díví drahokam

— nabhne hned na první sliby a nerozšafn nechá

rozzáiti své tvái — holenku, mže býti pak jista,

že si pranic nevymže, naopak, že ji ješt více pi-

stihnou kidélka. Slovem oposie se musí díti d-
sledn i kdyby pola strana silných nžn slibovati

domácí vzení, vyhladovní a podobné otepané vy-

moženosti, na které uražená díví est mže jen

odpovídati olizováním rt a pohrdavým odkašlává-

ním nosíkem, což ovšem musí se díti pimen
slušn, jinak by mobla pece pijíti malá pestelka

v podob nkolika nepatrných, ale odporn pokou-

jících dotyk cizí ruky splynuvší s jejími zády.
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Ale tatíek je vzor kavalíra, nenechavšího se unésti

brutalitou mužství a na míst toho koupí si chy-

trácky Iru malikou vstupenkou do lože — a mža
pak ješt, chudinka, býti oposiníkem po teto velko-

lepé a raffinované korupci svého stvoitele?-'

ekli by jí, že je nevdná — té skvrny by Ira

nepežila — a tak pichází k tomu náhledu, že na

svt je jen faleš, lest a uskok, proti níž musíš

brojiti týmiž zbranmi . .

.

ekla si, že zrádce Lexu vymýtí ze svého srdce,

že je mezi ní a jí navždy koiuec, že svému srdci

rozkáže, aby ho nemilovalo — Ale srdce, specieln

srdce omámené, je potvrka paliatá, nedá si po-

roueti, ulinicky pehlížející rozkazy a dlající si

co samo chce.

Vle by zde byla, vle úžasná, ale všecko ztro-

skotává, nebo ta malá vc, tikající v hrudi, si z ní

zhola nic nedlá a povídá si pro sebe v rythmu

tepu

:

„Mám Lexu rádo . . . he, mám Lexu rádo . .

."

A a si Ira rozkazuje jak chce, nohama zlostí

dupe a vykikuje za den nejmén stokrát ,,
pestaneš,

netposlucho," srdce, zdá se, je taškáem, který si

z ní tropí jen šašky.
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Konen se Ira zlostí všecka zatepe, nkolikrát

vysykne „zloince, krev pijící", slziky jí vyhrknou

a 'bží do kuchyn a žebroní:

„Anna, lete nahoru, a sem ten opiák pijde,"

estný titul Oipiáka ráil podditi pan Lexa po

verejším kotrmelci a inu asovitm.

Ema Destinnová, Annie Sedláková, Marja Bo-

g"ucká a Eduard Vojan jsou miláky všech žabek,

jejichž hlavou je Ira. Však také má jejich foto-

grafie s autografem. Co se jich jen s žábami nashá-

nly, jaké pekážky musely pekoinávati — dosud se

Ira chichtá pi vzpomínce na to, jak získala foto-

grafie Olgy Gzovské, která všechnu díví mládež

pivádla doi extase.

Smluvily se, že musí dostati její fotografii stj

co stiij, vyptávaly se v divadle u portýra, poklad-

níka i v kancelái na její adresu, ale všecky instance

mlely jako hrob. Až bozi, kteí nemohli patiti na

jejich trápení, seslali jim mistra Vojana, nerušené

se procházejícího ped Národním divadlem, netu-

šícího nebezpeí, klidn pokuujícího trabuko, hrd
trící k nebesíím.

Žáby skulily hlavy dohromady, zašpitaly cosi, za-

chichotaly se, vytrhly ze sešitu list, rozdlily jej na

138



tvereky, napsaly každá své jménO', daly je do pu-

denky a jedna z nich sáhla dovnit a vylovila bílý

lístek.

Nu, to se ví, Ira to odnesla a byla pedurena,

aby se rozhopitala k mistru Vojanovi a požádala ho

o adresu Olgy Gzovské.

Pokižovala se, tajemnou fomiuli zamumlala, in-

formovala se, nemá-li íci „pane miste", protože

pouhé miste se jí zdálo být njak neslušné a kama-

rádské — a ítila se k nic netušícímu, siest se od-

dávajícímu božství, zastavila se ped ním, podívala

se mu do výrazné tváe, uklonila se co nejroztomileji

a kurážn zašpitala:

„Promite ... eh . . . miste, neráíte vdti, kde

bydlí paní Gzovská?"

Oslovený vyndal doutník z úst, svraštil oboí, za-

díval se na špuntíka ped ním, zvedl hlavu a ekl

zvolna:

„Hotel Paláce, Jindišská ulice."

Ira se usmívá, nkolikrát se ukloní a dkuje:

„Rate prominout, miste, že jsem obtžovala, d-
kuji mnohokrát za ochotu."

A op-t nkolik drobných líklon, sladkých úsmvu,

sukýnky se roztaní a mistr Vojan, v duchu se usmí-

vaje, pokrauje v procházce.

Žáby jsou nadšením bez sebe, gratulují Ire, div

ji na rukou nenosí a pak ješt všecky defilují ped
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tváí svéhO' boha a uklánjí se — Inu rozkošné —
Ale paní Gzovská byla tehdy hrozn nešetrná, pro-

tože je k sob nepustila a musely nechati fotografie

u vrátného k podpisu.

Jen když ale byly podepsány . ,

,

Ira si na tO' vzpomíná, otevírá zásuvku svého

stoleku a rozkládá fotografie: defilují ped ní všichni

ti, která ráda vidí na jevišti a jimž se obdivuje taj-

nou díví láskou:

Eduard Vojan, Ema Destinnová, Ržena Nasková

— ach, je jich velká, dlouhá ada . .

.

Píprava do divadla hraje rovnž dležitou roli

v život mladé, nadjné dívky a dje se za mimo-

ádného zaujetí pro vc. Pedstavení, pravda, za-

íná až o sedmé, ale to Ire nevadí, aby již ve dv
hodiny si nedala zatopiti v koupeln, nevykramaila

všecky šaty, nerozházela je po pokojíku a nerOzpro-

stela velebn pes židli hezký, ržový, kraouký
krunýek, spínající jen boky.

Potom se pokojík zamkne a nepustí se do nho
ani pl živé nohy a pak pone rej satanáš, nebo
Ira lítá z pokoje do pokoje, ve ti hodiny nutí ma-

miku, aby se oblékala, že jistotn zmeškají a lomí

Z0'ufale rukama, když vidí, že tatíek o pl šesté

je dosud v domácím obleku, až konen, nemoliouc

tO' vydržeti, protože je už dávno obleena, zle se
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na nho roziluje a žene jej do ložnice s briskním

rozkazem

:

„Ale a už se oblékáš, sice uvidíš, co jich ode mne

dostaneš...!"

Tatíek, to se ví, se téhle výzvy tak bojí, že

ihned bží... ihned, div si nohy nepoláme...

Lexa pichází pesn o pul sedmé, má na sob

smoking a bozi žasnte — i knírek si oholil, aby

vypadal hodn anglicky. Ale je to hezký hoch, do-

vedla si Ira vybrati; inu, co je to všecko plátno —
vkus má — a dokonalý. Lakové botky se chlapci

pyšn blyští, slovem je bezvadný a elegantní, že

se mu žádný biografový herec nevyrovná. Oh, to by

žáby žárlivostí poskakovaly, kdyby je v divadle vi-

dly — kéž by tam také byly, Ira by se hrd v loži

natásala, okem by po nich hodila, krátce dokázala

by jim, že je nesmírn šastnou...

Vydávají se na cestu, Ira s Lexou jdou ped

staroušky, chvílemi si ruce stisknou, boky o sebe

zavadí — a nco hezkého a milého ovívá jim skrán,

zdá se jim, že z Václavskéhov námstí, Ovocné tídy

i ulice Ferdinandovy vane jim vstíc omamná, horká,

mysl blažící vlna, že svtla lamp krouží kolem nich

a setásají jim na hlavu miliony jiskiek, zlatých
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i stíbrných jiskiek, vniknuvších jim do srdce ten-

kými, paprskovitými šípy.

A kdesi vysoko zpívají andlé ,, Aleluja" ?

Svtlo velkého lustru je pozdravilo, naplnilo jim

oi záí a rozvíilo duše . . . Konen jsou spolu

v divadle, s rodii, sedí u kraje lože, tisknou si ruce

a prsty probíhá teplo, spánky se zachvívají v rytmu

tepu jejich srdcí a všecko jásá . . . jásá . . . jásá . .

.

až náhle zvonek se ozve jasným, stíbrným hlasem,

svtlo zhasíná, v orchestru ozývají se zvuky ouver-

tury k ,,Prodané nevst", zvuky zalévající jim oi
slzami ... a tam ped nimi, v drahém stánku „Národ

sob", sní Ira s oima slzami zaplavenýma, sní o

svém píštím štstí . . . zatím co Ema Destinnová

zpívá píse „o vrném milování"...

Vy, nedokaví tenái, myslíte si, že každá knížka,

a dobrá nebo špatná, a románek nebo velké, mnoho-

stránkové dílo, musí prý skoniti. A tak i pohádka

o Ire. Co vám však má autor více íci^ než to, že

oi Iriny, zaplavené nitkami mlhy, vyloudnými vlá-

hou šastných slz, dívaly se na jevišt a že její sluch

vnímal píse o „vrném milování".
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A nejste spokojeni tímto ukonením, které jen na-

povídá, aniž by dopovdlo. Pojte proto se mnou,

peskoíme nkolik dní, snad i msíc a uvidíme krás-

ný letní veer: sladký veer, když soumrak padá do

polí a luk, stéká na kvty v polích a dotýká se

vrcholku hvozd, jako kdyby je hladilo.

A touto krásou soumraku jde Ira jako bílá vidina,

jako sen mládí, tak blouzniv vysnlý a tak nedostiž-

ný, jde ruku v ruce s tím, jemuž své prosté, prvn

milující srdce vložila do dlan s naivním, dvrným
gestem: „Je tvé, vezmi si je. Vidíš, jak záí na tvé

ruce? Miluj je. Mj je rád tolik, jako ono tebe. Nad

námi záí miliony hvzd. Ale jejich lesk je matný

proti lesku tvých oí, protože ony jsou mi celikým

svtem. Schyl se k nmu a polib to mé srdce, za-

dýchej je teplem svých úst."

Tak se stane za onoho soumraku . .

.

A pak jednou, po nové ad dn rozžehne se velké

svtlo v Iriných oích: a to bude tenkráte, až její

díví sen dosáhne vrcholu, až její hlava spoine v Le-

xov náruí tehdy, když bude jen jeho ve tyech

vyhátých stnách. Stnách vyhátých ekáním a

láskou ...
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